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Nowe inwestycje Miasta i Gminy Gąbin  
z pozyskanym dofinansowaniem ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego
W dniu 19 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku, Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz p.o. 
Skarbnika Gminy Aleksandrę Kłys podpisał umowy o dofinansowaniu projektów z Samo-
rządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wie-
sława Raboszuka.

Podpisane umowy dotyczyły nastę-
pujących programów:

W ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
(MIWOP) MAZOWSZE 2019 na reali-
zację zadania „Rewitalizacja terenów 
zielonych w Mieście i Gminie Gąbin”, 
kwota dofinansowania 50 000,00 zł, 
wartość zadania 100 000,00 zł. Celem 
„MIWOP MAZOWSZE 2019” jest polep-
szenie jakości życia mieszkańców regio-
nu poprzez poprawę jakości powietrza. 
W ramach projektu w Mieście i Gminie 
Gąbin przewiduje się do nasadzenia  
3 760 szt. różnorodnych roślin – drzew 
i krzewów. Są to rośliny posiadające 
dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 
oraz dwutlenku węgla.

W ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MA-
ZOWSZE 2019 na realizację zadań:

„Remont boiska sportowego  
w miejscowości Czermno”, kwota dofi-
nansowania 10 000,00 zł.

„Remont świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Strzemeszno”, kwota dofinan-
sowania 10 000,00 zł.

„Zakup i montaż 4 lamp solarnych  
w technologii LED przy drodze gminnej 
w miejscowości Guzew”, kwota dofi-
nansowania 10 000,00 zł.

„Utwardzenie placu przy świetlicy 
wiejskiej w Topólnie”, kwota dofinan-
sowania 10 000,00 zł.

„Remont dachu garaży do przecho-
wywania sprzętu ratowniczo-gaśnicze-
go w miejscowości Lipińskie”, kwota 
dofinansowania 10 000,00 zł.

„MIAS MAZOWSZE 2019” jest inicja-
tywą mającą na celu zaspokajanie po-
trzeb sołectw poprzez udzielenie przez 
województwo mazowieckie wsparcia 
finansowego gminom z terenu Mazow-
sza. W ramach programu można było 
uzyskać maksymalne wsparcie w wy-
sokości 10 tys. zł dla jednego projektu, 
co stanowi nie więcej niż 50% wartości 
kosztów kwalifikowalnych zadania. Każ-
da gmina mogła złożyć do 5 wniosków 
na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło 
uzyskać dofinansowanie na realizację 
jednego zadania.

W ramach wykonania prac remon-
towych budynków użytkowanych przez 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
tzw. strażnic „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP - 2019” na realizację zadania „Re-
mont północnej części pokrycia dacho-

wego strażnicy w OSP Lipińskie” – kwota 
dofinansowania 12 400,00 zł. Celem za-
dania jest poprawa stanu bezpieczeń-
stwa publicznego poprzez udzielenie 
pomocy finansowej na prace remonto-
we budynków strażnic jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, co wpłynie na 
skuteczność działań strażaków-ochotni-
ków, poprzez podniesienie komfortu ich 
pracy i zwiększenie gotowości bojowej, 
co przekłada się na poprawę ochrony 
przeciwpożarowej.

Podpisane umowy są wynikiem 
wcześniejszych naborów wniosków, 
które były uruchomione w kwietniu br. 
Wszystkie projekty muszą być zrealizo-
wane do końca 2019 roku. Łącznie po-
zyskano na ten cel 212 400,00 zł z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego. 

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Inwestujemy w przyszłość.  
W Nowym Grabiu powstanie pracownia 
informatyczno-językowa

W uroczystości wziął udział Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik 
Aleksandra Kłys. Ze strony Wojewódz-
twa Mazowieckiego umowy podpisy-
wał Marszałek Adam Struzik. 

Przedsięwzięcie Utworzenia no-
wej pracowni informatyczno-języko-
wej w Szkole Podstawowej w Nowym 
Grabiu ma na celu zakup niezbędnych 
materiałów, wyposażenia i oprogra-
mowania, potrzebnego do stworzenia 
pomieszczenia, zapewniającego możli-
wość realizacji zajęć językowych i infor-

matycznych na najwyższym poziomie. 
W ramach zadania zakupiony i zamon-
towany zostanie sprzęt IT, sprzęt multi-
medialny, słuchawki, sprzęt audio, ser-
wer, specjalistyczne oprogramowanie, 
oraz krzesła i stoliki. Przewidziane jest 
utworzenie 16 stanowisk dla uczniów. 
Pracownia ma zostać oddana do użyt-
ku do 31 grudnia 2019 roku. 

Utworzenie nowej pracowni jest 
częścią szerszego projektu rozbudowy 
kompleksu szkolnego w Nowym Grabiu. 
Dzięki staraniom Burmistrza Krzysztofa 

Jadczaka, w ostatnich latach na obiekcie 
przeprowadzono szereg prac remon-
towo-budowlanych, modernizujących 
istniejącą infrastrukturę – szkołę podsta-
wową i punkt przedszkolny oraz budu-
jąc nowy obiekt – żłobek samorządowy 
(pierwszy w powiecie, poza siedzibą 
gminy). Wielomilionowe inwestycje, po-
łączone z rozbudową infrastruktury dro-
gowej i sanitarnej, mają na celu stworze-
nie nowych perspektyw rozwojowych, 
zarówno dla lokalnej społeczności jak  
i wszystkich zainteresowanych osie-
dleniem się w północnej części Miasta  
i Gminy Gąbin. Proces ten, rozłożony na 
lata to wielkie wyzwanie finansowe dla 
lokalnego samorządu. Efekty tych dzia-
łań, często widoczne dopiero w dłuższej 
perspektywie czasu, przekładają się jed-
nak na znaczące podniesienie komfortu  
i jakości życia w regionie.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot. Gmina Gostynin  

- gminagostynin.pl

11 października w III Liceum Ogólnokształcącym w Płocku, odbyło się uroczyste pod-
pisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckie-
go w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych  
i Językowych”. Miasto i Gmina Gąbin jako beneficjent projektu otrzymało dofinansowanie  
w kwocie 46 500,00 zł.
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Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zakwalifikował się do dofinansowania dwóch zadań  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Inwestycje drogowe  
z dofinansowaniem zewnętrznym

W marcu br. gąbiński samorząd 
zgłosił zadania, rekomendujące do 
udziału w programie rządowym, ma-
jącym na celu rozbudowę dróg gmin-
nych i powiatowych. Na wiosenny 
nabór, Wojewoda Mazowiecki prze-
znaczył ponad 1 mld złotych. Do pro-
gramu zakwalifikowały się 372 wnio-
ski. Są wśród nich inwestycje Miasta  
i Gminy Gąbin: „Budowa drogi gminnej 
stanowiącej łącznik obwodnicy miasta 
Gąbina z drogą wojewódzką 577” oraz 
„Przebudowa dróg samorządowych 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin” – ul. 
Różana w Gąbinie i ul. Modrzewiowa 
w Górkach. Na wspomniane zadania 
gmina Gąbin otrzymała 70% dofinan-
sowanie. 

Budowa łącznika obwodnicy, jest 
kluczowym elementem całej inwesty-
cji, znacząco ułatwiającym mieszkań-
com okolicznych terenów komunikację 
i dojazd do własnych posesji i działek. 
Przebudowa lokalnej infrastruktury 
drogowej w dużym stopniu zmodyfi-
kowała układ dróg, wydłużając dojazd 
do części budynków znajdujących się 
w pobliżu budowanej obwodnicy. Po-
wstanie łącznika na długości 246 m ni-
weluje wspomniane problemy drogo-
we. Planowany koszt realizacji całego 
zadania to 804 038,57 zł, z czego Mia-
sto i Gmina Gąbin otrzyma wsparcie  
w wysokości 562 826,00 zł. 
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Do programu zakwalifikowała się 
również rozbudowa infrastruktury dro-
gowej przy ul. Różanej w Gąbinie na 
długości 213 m oraz ul. Modrzewiowej 
w m. Górki na długości 300 m. Łączna 
kwota inwestycji to 1 026 380,93 zł.  
Ze środków zewnętrznych gmina pozy-
ska 718 466,00 zł. 

Ważną informacją jest również 
przyznanie środków dla Powiatu Płoc-
kiego na zadanie „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy 
Kamień – Janówek od km 1+000 do km 
4+360 o długości 3,360 km.” Inwesty-
cja na wspomnianym odcinku w du-
żym stopniu poprawi walory użytkowe 
drogi oraz w pełni przywróci płynność 
ruchu, znacząco utrudnioną przez zły 
stan techniczny nawierzchni. Wartość 
zadania wyniesie 4 600 000,00 zł, do-
finansowanie 80% – 3 680 000,00 zł.  
W przypadku realizacji inwesty-
cji, Miasto i Gmina Gąbin przekaże 
300 000,00 zł z budżetu samorządu, 
przeznaczonych na wsparcie finanso-
we zadania. 

Fundusz Dróg Samorządowych prze-
znaczony jest na dofinansowanie dróg 
gminnych, które spełniają warunki tech-
niczne (zgodnie z rozporządzeniem Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej): 
szerokość minimum 5 metrów, łączą się 
z drogami wyższego rzędu, poprawia-
ją bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
zapewniają spójność sieci dróg publicz-
nych i mają wpływ na inne programy 
rządowe typu MALUCH+, SENIOR+ itd. 

Realizacja zadań zaplanowana jest 
do wykonania jeszcze w tym roku,  
tj. do grudnia 2019 r.

Opracowanie:  
M. Świerzyńska, W. Olszewski

Gąbińska obwodnica
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Jesienne inwestycje  
w Mieście i Gminie Gąbin

Największa tegoroczna inwesty-
cja drogowa – budowa ośmiu odcin-
ków dróg gminnych, realizowana była  
w sierpniu. Prace prowadzono na od-
cinkach dróg w miejscowościach: Stary 
Kamień, Stara Korzeniówka, Nowy Tro-
szyn, Rumunki, Ludwików, Czermno, 
Jadwigów oraz na odcinku Małe Góry-
-Karolew-Potrzebna. Łącznie wykona-
no około 1,5 km nowych nawierzchni. 
Wspomniane drogi wybudowano na 
najbardziej newralgicznych, zgłasza-
nych przez mieszkańców oraz radnych, 
odcinkach. Ich powstanie, stanowiące 
kolejny etap realizacji szerszego pro-
jektu rozbudowy infrastruktury drogo-

wej na terenie gminy, poprawi lokal-
ną sieć dróg a przez to komfort życia 
mieszkańców. W Czermnie, wyremon-
towany został odcinek drogi, biegnący 
do cmentarza parafialnego. W Starym 
Kamieniu powstał nowy odcinek jezd-
ni, zlokalizowany w gęsto zabudowa-
nej części miejscowości i biegnący do 
granicy z gminą Szczawin Kościelny.  
W Starej Korzeniówce nowy odcinek 
tworzy połączenie z m. Borki zaś trasa 
powstała w Nowym Troszynie poprawia 
bezpieczeństwo w przypadku zagroże-
nia powodziowego i ewentualnej ewa-
kuacji ludności. W miejscowości Małe 
Góry, droga połączyła dwa sołectwa. 

Trwa realizacja inwestycji drogowych w Mieście i Gminie Gąbin. W sierpniu br. zakończyły 
się prace przy budowie ośmiu odcinków dróg gminnych. Ponadto podpisane zostały umowy 
na realizację zadania utwardzenia nawierzchni dróg na Osiedlu Pod Klonami w Nowym 
Grabiu oraz na ul. Dobrowolskiego w Gąbinie. Ogłoszono również przetarg na budowę łącz-
nika obwodnicy a także na budowę kolejnego odcinka drogi Kępina-Plebanka.

Prace budowlane wykonała fir-
ma Infrastruktura Bud-59 z Warsza-
wy. Łączny koszt inwestycji wyniósł  
192 tys. zł.

Ponadto wybudowany został ko-
lejny odcinek drogi Kępina-Plebanka. 
Inwestycję zrealizowano na długości 
350mb. Na podbudowie położona 
została nawierzchnia z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych asfaltowych. 
Prace budowlane wykonała firma PRD 
Gostynin. Koszt inwestycji wyniósł 
133 tys. zł. Wspomniany odcinek jest 
kolejnym etapem rozbudowy lokalnej 
infrastruktury drogowej, łączącej dwie 
duże miejscowości w regionie. 

Fragment powstającej obwodnicy
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Klub rowerowy Gąbin TEAM 
realizuje projekt  
z dofinansowaniem unijnym

Latem br. na ziemi gąbińskiej sta-
nęły nowe ławki, kosze na śmieci, 
stojaki, latarnie oraz stacje napraw-
cze dla rowerów. Zakupiono rów-
nież dwa rowery dla osób niepełno-
sprawnych. Wszystko dzięki nasze-
mu Stowarzyszeniu Gąbiński Klub 
Rowerowy Gąbin Team, które dzięki 
współpracy z Lokalną Grupą Działa-
nia Aktywni Razem, pozyskało środki 
na ww. elementy.

Nowe obiekty infrastruktury tury-
stycznej stanęły w pięciu najbardziej 
uczęszczanych miejscach na tere-
nie gminy: w Gąbinie, Dobrzykowie, 
Nowym Grabiu, Troszynie Polskim 
oraz Czermnie. Umieściliśmy tam ele-
menty takie jak ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki, stacje naprawcze, latarnie, 
które służą podróżnym jako miejsca 
odpoczynku i rekreacji. Dodatkowo 
dwa rowery dla osób niepełnospraw-
nych, będące na naszym wyposa-

żeniu, wypożyczamy bezpłatnie dla 
wszystkich zainteresowanych, którzy 
potrzebują tego typu urządzeń do 
aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Zainteresowanie do 
tej pory było całkiem spore, zwłaszcza 
podczas organizowanych przez nas 
rajdów rowerowych, co potwierdziło 
słuszność realizacji ww. projektu. 

Historia naszego projektu się-
ga roku 2018, kiedy to napisaliśmy 
wniosek o wsparcie realizacji zadania  
pt. „Rozwój miejsko-gminnej infra-
struktury turystyczno-rekreacyjnej 
na obszarze Miasta i Gminy Gąbin” 
w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020. W grudniu 
2018 roku podpisaliśmy umowę na 
dofinansowanie 95% zadania. Koszt 
całego projektu wyniósł 58 476,35 zł.

Zadanie Współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Nowa sala gimnastyczna w kompleksie szkolnym w Nowym Grabiu

Podpisano umowy i rozpoczęto re-
alizację inwestycji budowy kolejnego 
odcinka dróg osiedlowych na os. Pod 
Klonami oraz odcinka drogi ul. Do-
browolskiego. Koszt wspomnianych 
dwóch inwestycji to 190 tys. zł. Prace 
budowlane wykonuje firma France-
-Gost z Gostynina. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowane jest na koniec paź-
dziernika br.

Podpisana została umowa na od-
biór, transport i utylizację azbestu  
z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Kwota 
zadania ma charakter powykonawczy 
i zależeć będzie od ilości odebranego 
azbestu.

Również w miejscowości Lipiń-
skie trwają prace budowlane – w tym 
przypadku przy modernizacji pokrycia 
dachowego w siedzibie OSP Lipińskie. 
Do tej pory wykonano połowę prac, 
wymieniając część zadaszenia. Inwe-
stycja, dofinansowana ze środków ze-
wnętrznych zwiększa bezpieczeństwo 
zarówno samej jednostki jak i specja-
listycznego sprzętu w niej składowa-
nego. Koszt całego zadania to około  
80 tys. zł.

Opracowanie W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

Kompleks szkolny w Nowym Grabiu
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Podpisanie umowy na wykonanie drogi 
powiatowej Gąbin – Nowy Kamień

8 października 2019 r. w remizie 
OSP Nowy Kamień, Starosta Płocki 
Mariusz Bieniek wraz z Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych Marcinem 
Błaszczykiem, w obecności m.in. Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tofa Jadczaka, Kierownika Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Płocku Marleny Mazurskiej oraz 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin Edwarda Wilgockiego uro-
czyście podpisali umowę z wykonaw-
cą robót – Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo-Budowlanych S.A. z Gosty-
nina reprezentowanym przez prezesa 
Piotra Andrzejewskiego, na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Ka-
mień – Janówek od km 1+000 do km 
4+360 o długości 3,360 km” na kwotę 
3 982 020,75 zł.

Powyższy projekt otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych w ramach programu 
rządowego – Fundusz Dróg Samorzą-
dowych 2019.

W ramach podejmowanej od kilku 
lat współpracy dotyczącej pilnego re-
montu przedmiotowej drogi, w bieżą-
cym roku budżetowym Samorząd Mia-
sta i Gminy Gąbin podjął decyzję wspar-
cia samorządu powiatowego i przeka-

zania dotacji w wysokości 300 000,00 zł 
w celu realizacji wspomnianego zada-
nia w pełnym zakresie projektowym.

Ponadto w spotkaniu uczestniczy-
li m.in.: Wicestarosta Płocki Iwona 
Sierocka, radni powiatowi: Marlena 
Mazurska, Ewa Kowalak, Waldemar 
Zawadzki, radni gminni: Krzysztof Le-
dzion, Dominika Ostrowska, Tomasz 
Nowacki, Zbigniew Jakubowski, sołtysi 
z: Nowego Kamienia, Kamienia-Słubi-
ce i Starego Kamienia, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu.

Realizacja inwestycji rozpocznie się 
na dniach, a planowane zakończenie 
zaplanowano na sierpień 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych 
przeznaczony jest na dofinansowanie 
dróg gminnych i powiatowych, które 
spełniają warunki techniczne (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej), łączą się z droga-
mi wyższego rzędu, poprawiają bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, zapewniają 
spójność sieci dróg publicznych i mają 
wpływ na inne programy rządowe typu 
MALUCH+, SENIOR+ itp., także realizo-
wane przez Miasto i Gminę Gąbin.

Opracowanie i fot.: M. Świerzyńska

R E K L A M A
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Konferencja – 
Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego 
Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu
16 września w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol w Gąbinie odbyła się konfe-
rencja pt. Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu.

Wydarzenie zorganizowane przez 
Burmistrza Krzysztofa Jadczaka, po-
święcone było rozwojowi ekonomicz-
nemu Miasta i Gminy Gąbin. Budowa 
miejskiej obwodnicy otwiera zupełnie 
nowe możliwości rozwojowe i stra-
tegiczne tak dla miasta jak i dla ca-
łego regionu. Kilkadziesiąt milionów 
złotych, wydanych na drogi, zjazdy, 
skrzyżowania, przebudowę istniejącej 
sieci komunikacyjnej, przyczyni się do 
dużych przeobrażeń w strukturze go-
spodarczej ziemi gąbińskiej. Widząc 
ogromne perspektywy rozwojowe lo-
kalny samorząd postanowił stworzyć 
Gąbińską Strefę Rozwoju Gospodar-
czego „Przy obwodnicy”, zlokalizowa-
ną w pobliżu wspomnianej inwesty-

cji, w zachodniej części miasta Gąbin. 
Strefa będzie obejmować około 90 ha. 
Zmieniony Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego przewiduje tam dzia-
łalność gospodarczą i usługową. Kon-
ferencja stanowiła kolejny kamień 
milowy w wieloletnich staraniach bur-
mistrza Jadczaka, mających na celu 
rozbudowę lokalnej bazy gospodarczej 
oraz ściągnięcia na ziemię gąbińską 
nowego kapitału inwestycyjnego.

W wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele biznesu oraz organów rzą-
dowych i samorządowych, związanych 
z szeroko pojętym rozwojem gospo-
darczym i inwestycjami. Na sali obec-
ni byli m.in.: Kierownik Delegatury  

Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Marlena Mazurska; 
Dyrektor Delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego w Płocku Tomasz Kominek; 
Dyrektor Energa Operator SA Oddział 
w Płocku Rejon Kutno Radosław Do-
baczewski; Dyrektor Generalny ENER-
GA-OPERATOR SA Oddział w Płocku 
Michał Magdziarz; Dyrektor Biura Ob-
sługi Pełnomocnika Rządu ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Mini-
sterstwie Inwestycji i Rozwoju Joanna 
Szczawińska; Kierownik Działu Doku-
mentacji Energetycznej Operator SA 
Kamil Hebda; Dyrektor ds. Technicz-
nych Polskiej Spółki Gazownictwa Pa-
weł Kosmalski; Dyrektor Polskiej Spół-
ki Gazownictwa Robert Kwiatkowski; 

Kierownik Sekcji Obsługi Klienta Pol-
skiej Spółki Gazownictwa w Ciechano-
wie Wioletta Grzankowska; Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym Energa Operator SA Piotr 
Ipatow; Dyrektor Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dro-
gowy Gostynin – Płock Mirosław Kacz-
marek; przedstawiciele Płockiego Par-
ku Przemysłowo-Technologicznego: 
Edyta Doiczman (Kierownik ds. Obsłu-
gi Inwestora i Marketingu), Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska, Michał Dzierżaw-
ski; Główny Specjalista ds. Sprzedaży 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Marcin 
Szewczyk; Wiceprezes Przedsiębior-
stwa Robót Drogowo-Budowlanych SA  

z Gostynia Dariusz Michalak; Dyrektor 
ds. Rozwoju i Inwestycji w firmie Bud-
Mat Krzysztof Lewandowski. W wyda-
rzeniu wzięli również udział nasi lokal-
ni przedsiębiorcy.

Konferencję otworzył Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który przywitał 
obecnych na sali gości i wygłosił pre-
lekcję na temat warunków gospodar-
czych i ekonomicznych Miasta i Gmi-
ny Gąbin oraz działań inwestycyjnych 
przygotowanych na najbliższe lata. 
Dużo uwagi poświęcone zostało Pla-
nowi Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Gąbin, inwe-
stycjom Polskiej Spółki Gazownictwa 
oraz wspomnianej wcześniej budo-
wie obwodnicy – zmieniającej realia,  

nie tylko komunikacyjne ale i ekono-
miczne regionu. Najważniejszym te-
matem była jednak tytułowa Gąbiń-
ska Strefa Rozwoju Gospodarczego. 
W trakcie swojej prelekcji burmistrz 
zapowiedział również nowy poziom 
współpracy z podmiotami zewnętrz-
nymi oraz sektorem prywatnym, tak 
aby wspólnymi siłami tworzyć nowe 
miejsca pracy i budować ważny punkt 
gospodarczy zachodniego Mazowsza 
– zlokalizowany na obszarze Miasta  
i Gminy Gąbin.

Ważnym punktem prelekcji bur-
mistrza była informacja o podjęciu 
działań w kierunku kolejnej zmiany 
planu zagospodarowania przestrzen-
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nego gminy. Ma ona na celu jego do-
stosowanie do aktualnych potrzeb  
i wymogów, związanych z działaniami 
inwestycyjnymi na ziemi gąbińskiej. 
Burmistrz ogłosił również początek 
kolejnej, wielomilionowej inwestycji 
drogowej – budowy ścieżki rowero-
wej wzdłuż drogi wojewódzkiej 577 
Gąbin-Sanniki. Wspomniał również o 
rozbudowie sieci ścieżek rowerowych  
w północnej części gminy, zwłaszcza 
przy drodze wojewódzkiej. Działania 
te planowane są do realizacji po wy-
konaniu prac związanych z gazyfikacją 
północnych regionów MiG Gąbin. Bu-
dowa ścieżek rowerowych jest owo-
cem ścisłej współpracy samorządu 
Miasta i Gminy Gąbin z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 
Marlena Mazurska w swojej wypowie-
dzi przedstawiła działania w regionie 
z perspektywy organów rządowych, 
zwłaszcza w zakresie prac inwestycyj-
nych i współpracy z sektorem prywat-
nym. Ważnym punktem wystąpienie 
była informacja dotycząca przekazy-
wania środków w ramach rządowych 
programów rozbudowy infrastruktury 
drogowej. Miasto i Gmina Gąbin przy-
gotowało wniosek na budowę łącznika 
– łączącego lokalną sieć drogową z bu-
dowaną obwodnicą. Dofinansowanie 
na ten cel, już wkrótce przekazane zo-
stanie do budżetu gminy Gąbin.

Swój głos zabrał również Tomasz 
Kominek, reprezentujący Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. Przedstawił on słuchaczom 
ogólną charakterystykę naszego wo-
jewództwa oraz działania wspierające 
lokalne samorządy z wykorzystaniem 
środków wojewódzkich i unijnych 
– także dla Miasta i Gminy Gąbin.  
50 milionów z budżetu wojewódzkie-
go będzie w 2020 roku przeznaczone 
na działania inwestycyjne, w tym łącz-
nie 8 milionów w dwóch projektach, 
które ogłoszone będą jako pierwsze – 
zapowiedział Pan Tomasz Kominek. Ze 
środków tych, Miasto i Gmina Gąbin  
z pewnością będzie chciało skorzystać. 
Podczas wystąpienia zapowiedziane 
zostały również kolejne programy, 
wspierające rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jest to informacja 
szczególnie ważna, zwłaszcza dla sek-
tora prywatnego.

Michał Magdziarz Dyrektor Ge-
neralny ENERGA-OPERATOR SA Od-
dział w Płocku, omówił główne zada-
nia Energa Operator, jako operatora 
systemu dystrybucyjnego. W swojej 
wypowiedzi wiele ciepłych słów skie-
rował w stronę lokalnego samorządu, 
podkreślając fakt stuprocentowego  
pokrycia gminy planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wielo-
letniej, konstruktywnej współpracy  
z Burmistrzem Krzysztofem Jadcza-
kiem, z którym Energa Operator reali-

zowało szereg wspólnych inwestycji. 
W czasie prelekcji dyrektor Magdziarz 
omówił działania inwestycyjne na te-
renie gminy w tym modernizację sie-
ci energetycznych średniego napięcia 
w mieście – rezygnacja z sieci napo-
wietrznych na rzecz sieci kablowych. 
Przedstawiony został także plan wy-
przedzającej inwestycji w stację za-
silania na terenie powstającej strefy 
gospodarczej. Dzięki jej budowie, za-
spokojone będą potrzeby energetycz-
ne potencjalnych inwestorów.

Kolejnym prelegentem konferen-
cji była Dyrektor Biura Obsługi Pełno-
mocnika Rządu ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwe-
stycji i Rozwoju Joanna Szczawińska. 
Polska gospodarka przeżywa dobry 
czas, tworząc nowe miejsca pracy oraz 
kreując sytuację sprzyjającą inwesty-
cjom. Sukces ten opiera się w głównej 
mierze na małych i średnich przedsię-
biorstwach. Nie da się jednak rozwijać 
gospodarki bez rozbudowanej sieci 
drogowej – mówiła dyrektor. Podkre-
ślając znaczenie szybkiego przepływu 
towarów, przywołała przykład obwod-
nicy Gąbina dającej nowe możliwości 
rozwojowe  i strategiczne zarówno dla 
miasta jak i całego regionu. Inwestycja 
nie tylko odciąży Gąbin, przekierowu-
jąc ruch poza miasto ale także będzie 
motorem dla rozwoju turystyki i sekto-
ra rekreacyjnego. Wszystkie te działa-
nia wpisują się w strategiczne inwesty-
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cje rządu, mające na celu rozbudowę 
sieci drogowej w kraju i walkę z wyklu-
czeniem komunikacyjnym. W wypo-
wiedzi dużo uwagi poświęcone zostało 
Funduszowi Dróg Samorządowych, na 
który przeznaczono do tej pory wiele 
miliardów środków z budżetu pań-
stwa. Dyrektor Szczawińska zadeklaro-
wała również dalszą chęć współpracy 
w zakresie wspierania lokalnych dzia-
łań inwestycyjnych.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy 
Gostynin – Płock Mirosław Kaczma-
rek scharakteryzował działania MZDW  
w zakresie rozbudowy sieci dróg wo-
jewódzkich i ich utrzymania. Omówił 
również plany na przyszłość. Region 
zachodniego Mazowsza funkcjonuje 
w oparciu o dwie autostrady. Głów-
ne plany inwestycyjne opierają się na 
takiej rozbudowie infrastruktury dro-
gowej, aby jak najlepiej wykorzystać 
możliwości transportowe regionu. 
Dyrektor wspomniał również o najbliż-
szych planach inwestycyjnych, w tym 
budowa ścieżek rowerowych (rocz-
nie planuje się tworzyć około 20 km 
nowych ścieżek).Ponadto poruszony 
został temat prac drogowych w zakre-
sie modernizacji - zwłaszcza skrzyżo-
wań w okolicy Gąbina. Wspomniane 
prace łączą się bezpośrednio z budo-
wą obwodnicy. Dyrektor Kaczmarek  
o wspomnianej inwestycji mówił głów-
nie w kategorii korzyści dla regionu. Jej 
budowa daje przede wszystkim możli-
wości dla potencjalnych inwestorów. 
Zwłaszcza sektor transportowy i logi-
styczny mają duże perspektywy roz-

woju. Podczas prelekcji padła również 
informacja dotycząca dalszych planów 
w zakresie budowy wschodniego od-
cinka obwodnicy Gąbina - poprawia-
jącej komunikację miasta z regionem 
płockim. Inwestycja ta będzie miała 
istotne znaczenie nie tylko dla Gąbi-
na ale i dla skomunikowania Płocka  
z istniejącą siecią autostrad przebiega-
jących w pobliżu. Dyrektor Kaczmarek 
podkreślił na koniec doskonałego du-
cha współpracy z samorządem Miasta 
i Gminy Gąbin, zarówno przy budowie 
obwodnicy jak i innych, realizowanych 
do tej pory inwestycjach.

Ostatni z prelegentów, Dyrektor 
ds. Technicznych Polskiej Spółki Ga-
zownictwa Paweł Kosmalski omówił 
zakres działania spółki a także przed-
stawił plany inwestycyjne na najbliższy 
okres. Plany rządowe przewidują zga-
zyfikowanie 300 gmin w całym kraju  
z czego aż trzydzieści w regionie. Część 
inwestycji PSG prowadzona będzie 
również na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. Obecnie, na obszarze miejskim 
istnieje dwieście przyłączy do sieci ga-
zowej. Dzięki rozbudowie istniejącej 
infrastruktury przesyłowej liczba ta  
z pewnością zwiększy się w najbliż-
szym czasie. Ważnym elementem dzia-
łań prowadzonych przez Polską Spółkę 
Gazownictwa jest gazyfikacja lewo-
brzeżnej części Płocka i gmin ościen-
nych w tym części Miasta i Gminy Gą-
bin. W ramach inwestycji na naszym 
obszarze powstanie 24 km nowych 
linii przesyłowych gazu. Pierwszy etap 
prac budowlanych ruszy jeszcze w tym 
roku i obejmie swoim zakresem obszar 

miasta Gąbin oraz część wiejską gminy 
z miejscowościami: Dobrzyków, Nowe 
Grabie, Grabie Polskie i Górki. Dyrek-
tor scharakteryzował również istnieją-
cą infrastrukturę gazową na obszarze 
gąbińskiej strefy gospodarczej a także 
nakreślił działania, konieczne do jej 
przyszłej rozbudowy - w przypadku 
powstania nowych zakładów prze-
mysłowych. Ważnym punktem z per-
spektywy przyszłych inwestorów było 
stwierdzenie, iż nie istnieją przesłan-
ki stwarzające problemy w przyszłej 
gazyfikacji obszaru strefy. Na koniec,  
w części dla przedsiębiorców przedsta-
wiona została procedura przyłączenia 
do sieci gazowej.

Zwieńczeniem konferencji było 
podsumowanie oraz dyskusja. Podczas 
rozmowy padło pytanie dotyczące za-
kresu prac gazyfikacyjnych na terenie 
gminy w najbliższym okresie a także 
zapytania o perspektywy rozbudo-
wy gąbińskiej obwodnicy na obszarze 
wschodnim. Pani Marlena Mazurska 
zaznaczyła także istotną rolę Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w kwestii 
informowania mieszkańców o możli-
wości korzystania z rządowego pro-
gramu Czyste Powietrze. Jej wniosek, 
dotyczący zorganizowania na terenie 
gminy spotkań mieszkańców z przed-
stawicielami WFOŚiGW w tej sprawie, 
zostanie z pewnością w najbliższym 
czasie wdrożony w życie. Ze strony 
przedsiębiorców padły z kolei wnioski 
o rozbudowę infrastruktury logistycz-
nej w regionie w tym parkingów dla 
pojazdów ciężarowych.
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Konferencja była bez wątpienia nie-
zwykle ważnym i udanym wydarzeniem 
– kamieniem milowym starań lokalnego 
samorządu na drodze do pobudzenia 
gospodarczego ziemi gąbińskiej. Pre-
lekcje gości oraz merytoryczna dyskusja 
otworzyły nowy etap rozwoju, którego 
daje szanse na uczynienie z obszaru 
Miasta i Gminy Gąbin ważnego punktu 
na gospodarczej mapie Mazowsza oraz 
całego kraju z nowymi miejscami pra-
cy, osiedlami, żłobkami oraz punktami 
handlowymi i rekreacyjnymi.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot. A. Świerzyński

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy przy ozdobieniu gąbińskiego Starego Rynku bożonarodzeniowymi 
iluminacjami. Każda kwota wsparcia uczyni nasze miasto jeszcze piękniejszym. Jak co roku, dzięki Państwa wsparciu, 
pragniemy wzbogacić naszą świetlną ofertę o nowe elementy - jeszcze bardziej upiększające Gąbin.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców, gości a przede wszystkim
osoby, gotowe wesprzeć projekt dekoracji gąbińskiej starówki, na uroczyste
włączenie iluminacji, które odbędzie się na Starym Rynku przy ratuszu,  
w środę 27 listopada 2019 roku o godzinie 17:00.

Z A P R O S Z E N I E
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Burmistrz Krzysztof Jadczak przedstawia znaczenie inwestycji 
gazowych na terenie miasta i gminy podczas debaty 

„ROPA I GAZ DLA POLSKI”
W dniu 24 lipca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak uczestniczył  
w debacie zatytułowanej „ROPA I GAZ DLA POLSKI”, która odbyła się w Centrum Pra-
sowym PAP w Warszawie.

Burmistrz jako jedyny samorządo-
wiec został zaproszony przez Centrum 
Idei Gospodarczo-Ekonomicznych do 
udziału w panelu tematycznym pt. 
„Gaz na rzecz ochrony środowiska”.

Burmistrz Gąbina podzielił się do-
świadczeniem na temat rozbudowy 
gazociągu w rejonie. Przedstawił in-
formację jak duże znaczenie ma gazy-
fikacja dla mniejszych miejscowości, 
takich jak Gąbin, Łąck czy lewobrzeżna 
część Płocka – „Radziwie”.

„… gmina Gąbin ma już dostęp do 
gazu od 25 lat. Jesteśmy świetnym 
przykładem na to, jak to jest dobre. 
Wszystkie budynki użyteczności pu-
blicznej są zasilane gazem – jest to 
uzasadnione ekonomicznie, a ponad-
to nie truje. Jako gmina realizujemy 
wielkie inwestycje, podobnie jak nasi 
partnerzy samorządowi, między in-
nymi w związku z rozbudową obwod-
nicy. Łączą się one z inwestycjami  
w infrastrukturę gazową – jest to 80 
kilometrów gazociągu, z którego część 
przechodzi pod obwodnicą…, … gmina 
planuje ponadto 100-hektarową prze-
strzeń przeznaczoną na działalność go-
spodarczą. – Gaz ma wielkie znaczenie 
dla samorządowców i przedsiębior-
ców, ale przede wszystkim dla miesz-
kańców. Cieszymy się, że realizowana 

jest kolejna inwestycja gazowa, z któ-
rej skorzystają również sąsiednie gmi-
ny …” mówił Krzysztof Jadczak.

Spotkanie jest szeroko relacjono-
wana w mediach dzięki obecności 
zaproszonych dziennikarzy PAP i por-
tali tematycznych, a także transmisji  
on line.

Debatę prowadziła Agnieszka Ła-
koma – doświadczona dziennikarka, 
która przygotowuje i prowadzi de-
baty i konferencje tematyczne, m.in.  
w zakresie cyklu „Dyrektor Finanso-
wy Roku”, jak również „Bezpieczeń-
stwo surowcowe Polski”, „Walka ze 
smogiem – od haseł do efektów” oraz 

„Energy Future czyli polska energety-
ka na rzecz bezpieczeństwa i popra-
wy jakości powietrza”. Posiada po-
nad 20-letnie doświadczenie w pracy  
w zawodzie, w tym czasie prowadziła 
wiele sesji, paneli, debat i konferencji, 
m.in. podczas Forum Ekonomicznego 
w Krynicy, kongresów „EuroPOWER”, 
„Powerpol” i „Nafta – Gaz – Chemia”,  
a także Ogólnopolskiego Szczytu Go-
spodarczego w Lublinie i Siedlcach, 
Ogólnopolskiego Szczytu Energetycz-
nego w Gdańsku, Eco Energy Summit.

Opracowanie: M. Świerzyńska 
Fot. BiznesAlert.pl

Kolejny etap gazyfikacji 
Miasta i Gminy Gąbin

Wbrew nazwie projekt będzie miał 
duże znaczenie również dla miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin. Dzięki 
strategicznej inwestycji, prowadzonej 
przez Polską Spółkę Gazownictwa, 
powstanie duża linia przesyłowa, za-
opatrująca lewobrzeżną część Płocka  

i Gminę Łąck. Wybrana trasa gazocią-
gu, przechodząca przez miasto Gąbin 
oraz północną część gminy, stanowi 
niewątpliwy sukces, gdyż dzięki temu 
obszar Miasta i Gminy Gąbin w dużym 
stopniu zostanie w najbliższych latach 
zgazyfikowany. Większość miejsco-
wości, przez które przebiegać będzie 
gazociąg, już na pierwszym etapie 
inwestycji otrzyma możliwość podłą-
czenia się do sieci gazowej. Pozostałe 
miejscowości będą gazyfikowane w za-
leżności od zainteresowania mieszkań-
ców i ilości złożonych wniosków.

To, że planowany, główny rurociąg 
przebiegać będzie przez Miasto i Gmi-
nę Gąbin, jest bez wątpienia dużym 
sukcesem lokalnego samorządu oraz 

owocem starań Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka. Zabiegał on o usytuowanie 
wspomnianej inwestycji na obszarze 
naszej gminy. Nie bez znaczenia była 
obopólna współpraca między gminą 
Gąbin a Polską Spółką Gazownictwa, 
w zakresie koordynacji planów inwe-
stycyjnych, budowy sieci ścieżek rowe-
rowych, a także powstanie gąbińskiej 
obwodnicy. Współdziałanie w tym za-
kresie stworzyło warunki do przepro-
wadzenia nitki gazowej przez nasz re-
gion. W roku 2017 poczynione zostały 
odpowiednie ustalenia dot. budowy 
nitki gazociągu na odcinku Dobrzyków-
-Gąbin. Lokalny samorząd wnioskował 
również o poszerzenie zakresu gazocią-
gu średniego ciśnienia w miejscowo-
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ści Dobrzyków wzdłuż ul. Gąbińskiej, Obrońców Dobrzykowa, Słonecznej,  
Cichej, Osiedlowej, strażackiej, Kościelnej, Ciechomickiej oraz na osie-
dlach w Nowym Grabiu. W tym samym roku rozpoczęto opracowywanie 
dokumentacji na trzy odcinki gazociągu: Dobrzyków - Nowe Grabie  
(o długości 4880 m), Nowe Grabie – Gąbin (o długości 2807 m) oraz 
odcinek miejski w Gąbinie – od stadionu przy ul. Dobrzykowskiej do 
ul. Szopena (o długości 320 mb). Oprócz ww. nitki powstanie jeszcze 
odcinek Dobrzyków – Ciechomice, który przebiegać będzie przez 
m. Górki. Aktualnie trwa procedura przetargowa i wyłonienie 
wykonawców ww. inwestycji. Zakończenie inwestycji i oddanie 
gazociągów do użytku planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Zaprojektowany gazociąg będzie wybudowany od ul. Ko-
szelewskiej w Gąbinie, gdzie znajduje się duża stacja redukcyj-
na, stanowiąca część regionalnej infrastruktury PSG. Stacja zlo-
kalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie, będącej na ukoń-
czeniu gąbińskiej obwodnicy. Nitka gazociągu przebiegać będzie 
przez miasto Gąbin oraz dalej, drogą wojewódzką 574, przez północne 
obszary Miasta i Gminy Gąbin.

W związku z prowadzonymi działaniami, ważne jest aby mieszkańcy 
składali wnioski o przyłącze gazowe do celów grzewczych i użytkowych już 
teraz. Im większe jest zainteresowanie społeczne, tym szybszy jest okres 
realizacji podłączenia do linii gazowej dla poszczególnych mieszkańców. 
Należy pamiętać iż okres oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia to co 
najmniej trzy miesiące. Sam proces podłączenia również wiąże się z pew-
nym okresem oczekiwania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania 
wniosku, który wraz z dołączoną  mapą z zaznacze-
niem działki należy złożyć w dowolnym oddziale 
Polskiej Spółki Gazownictwa. Więcej szczegółów 
znajdą Państwo na stronie: https://www.psgaz.pl/.

Bezpośredni link do pobrania wniosku: https://
www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-
-sieci-gazowej.

opracowanie W. Olszewski

Dane teleadresowe 
najbliższych oddziałów PSG:

• Gazownia w Ciechanowie 
ul. Mleczarska 17 
06-400 Ciechanów 
tel. 23 673 06 20

• Gazownia w Płocku,  
ul. Ignacego Łukasiewicza 19 
09-400 Płock, tel. 23 673 06 20

• Oddział Zakład Gazowniczy  
w Warszawie, ul. Równoległa 4a 
02-235 Warszawa 
tel.: 22 667 31 00 (obszar Warszawa) 
tel.: 48 332 41 00 (obszar Radom)
tel.:23 673 06 20 (obszar Ciechanów) 
tel.:25 756 48 00 (obszar Mińsk Maz.) 
faks 22 667 37 43  
email: warszawa@psgaz.pl
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Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego 
programu Czyste Powietrze oraz kolejnego 
etapu gazyfikacji Miasta i Gminy Gąbin
W czwartek, 24 października odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, 
dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze oraz kolejnego etapu gazyfikacji Miasta 
i Gminy Gąbin.

Wydarzenie odbyło się w sali gim-
nastycznej szkoły podstawowej w Do-
brzykowie. Organizatorem był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, którego 
zaproszenie przyjęli przedstawicie-
le  Polskiej Spółki Gazownictwa oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dwa ważne dla mieszkańców tema-
ty omówione zostały w sposób kom-
pleksowy. Podczas spotkania prelekcje 
wygłosiła przedstawicielka Polskiej 
Spółki Gazownictwa – Kierownik Sekcji 
Obsługi Klienta w Ciechanowie Wiolet-
ta Grzankowska. Omówiła ona postęp 
prac przy gazyfikacji gminy oraz naj-
bliższe plany na przyszłość. Odpowia-
dała także na licznie zadawane pytania, 
dotyczące głównie praktycznej strony 

przyłączania się do sieci gazowej. Star-
szy Specjalista Zespołu Doradców Ener-
getycznych Agnieszka Serzalska repre-
zentowała Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(wydział zamiejscowy w Płocku). Swoją 
prezentację oparła o zagadnienia zwią-
zane ze składaniem wniosków o wspar-
cie finansowe w ramach rządowego 
programu Czyste Powietrze. Mieszkań-
cy Miasta i Gminy Gąbin wyrazili duże 
zainteresowanie uczestnictwem w tym 
przedsięwzięciu.

Spotkanie z mieszkańcami było 
ważnym, kolejnym już działaniem lo-
kalnego samorządu, zmierzającym do 
poprawy jakości życia mieszkańców 
w zakresie przechodzenia na gospo-
darkę niskoemisyjną. Wspólne spo-



17

www.gabin.pl

tkanie przedstawicieli WFOŚiGW oraz 
PSG dało możliwość kompleksowego 
wyjaśnienia tematu gazyfikacji gminy 
oraz wsparcia finansowego jakie moż-
na uzyskać na działania zmierzające do 
zmniejszenia śladu węglowego. Bar-
dzo duża frekwencja pokazała, iż takie 
spotkania są bardzo potrzebne.

Link do portalu beneficjenta: 
https://portal.wfosigw.pl/strona-
-glowna-programu

Opracowanie:  
W. Olszewski, fot.: A. Świerzyński
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Prawie 1,3 mln złotych dotacji  
na nowe drogi w Mieście i Gminie Gąbin
24 września Burmistrz Krzysztof Jadczak odebrał symboliczne czeki na dofinansowanie 
budowy dróg gminnych  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto i Gmina Gą-
bin otrzymało łącznie  prawie 1,3 mln złotych dotacji.

dowicz oraz Kierownik Delegatury  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Płocku Marlena Mazurska. Pod-
czas wręczania czeków na sali obecni 
byli także: Poseł Maciej Małecki oraz 
Senator Marek Martynowski.

Przypomnijmy,  iż w marcu br. gą-
biński samorząd zgłosił zadania do 
realizacji w programie rządowym, ma-
jącym na celu rozbudowę dróg gmin-
nych i powiatowych. Do programu 
zakwalifikowały się 372 wnioski w tym 
dwa nasze projekty: „Budowa drogi 
gminnej stanowiącej łącznik obwodni-
cy miasta Gąbina z drogą wojewódzką 
577” oraz „Przebudowa dróg samo-
rządowych na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin” – ul. Różana w Gąbinie i ul. Mo-
drzewiowa w Górkach. Na wspomnia-
ne zadania gmina Gąbin otrzymała 
70% dofinansowania.

Łącznie naszemu samorządowi 
udało się pozyskać 1 281 292,00 zł.

Warto dodać, iż dofinansowane bę-
dzie również zadanie powiatu: „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin 
– Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 
do km 4+360 o długości 3,360 km.”  Sta-
rostwo Powiatowe w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych otrzymało dota-

cję w wysokości 3 680 000,00 zł. Ogól-
na wartość projektu to 4 600 000,00 zł. 
Nasz samorząd, mając na uwadze dobro 
mieszkańców, wesprze działania Sta-
rostwa Powiatowego, przekazując na 
ten cel  300 000,00 zł z budżetu Miasta 
i Gminy Gąbin.

Opracowanie: W. Olszewski 
fot.: Lidia Florczak 

Wydział Promocji Miasta - Urząd 
Miasta Gostynina

Uroczyste wręczenie symbolicz-
nych czeków odbyło się w Delegaturze 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Płocku. Uczestniczył w niej  Wi-
cewojewoda Mazowiecki Artur Stan-
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Wystawa w gąbińskim muzeum  
pt. „Gąbin i okolice we wrześniu 1939 roku”

Od 1 września w budynku mu-
zeum w kamienicy Stary Rynek 6, 
otwarta była wystawa pt. „Gąbin  
i okolice we wrześniu 1939 roku”. Eks-
pozycja, przygotowana przez człon-
ków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej otwarta była dla zwiedza-
jących do połowy października br.

Wystawa ukazywała ziemię gą-
bińską w czasie tragicznych dni wrze-

śnia 39’. Wśród eksponatów znajdowały 
się unikatowe zdjęcia, mapy oraz przed-
mioty wojskowe. Część z nich nie była 
nigdy prezentowana. Dużą atrakcją były 
także elementy multimedialne, tak cie-
kawe, zwłaszcza dla najmłodszych zwie-
dzających. Z głośników puszczano wrze-
śniowe odezwy radiowe, zaś na ekranie 
telewizora prezentowany był film do-
kumentalny, przygotowany przez Annę 

Brodowską oraz gąbińskich harcerzy, 
poświęcony poległemu pod Gąbi-
nem Antoniemu Perzowi.

Wystawę przygotowali: Maria 
Olszewska, Alicja Lodzińska, Lech 
Łukaszewski. Konsultacji historycz-
nych udzielił Zbigniew Balcerzak. 
Eksponaty obejrzało łącznie blisko 
700 osób.

Opracowanie i fot: W. Olszewski
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W telegraficznym skrócie
Mieszkaniec Miasta i Gminy Gąbin wicemistrzem 
świata w kickboxingu.

Nowy regulamin korzystania z obiektu sportowego 
przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Mieszkanka Gąbina 
Lekarzem Roku Powiatu 
Płockiego

40. Rocznica Nadania Zespołowi Szkół w Gąbinie 
imienia Stanisława Staszica

Gąbin Biega zwycięża  
w Zamościu

Maciej Olewniczak – mieszkaniec 
Nowej Korzeniówki został wicemi-
strzem świata w kickboxingu. Zawody 

o d b y w a -
jące się 

na początku października w Świdnicy 
pokazały wysoką formę naszego lokal-
nego sportowca. W walce finałowej 
Maciek przegrał z doskonale przygoto-
wanym zawodnikiem z USA.

2 września biegacze ze stowa-
rzyszenia Gąbin Biega wzięli udział  
w czteroetapowym Biegu Pokoju Dzie-
ci Zamojszczyzny. Przez cztery dni za-
wodów sportowcy mieli do pokonania 
łącznie 100 km. Zwycięzcą tego nie-
zwykle trudnego sportowego wyda-
rzenia został Dominik Milewski.

Od października br. funkcjonuje 
nowy regulamin korzystania z boiska 
sportowego przy ZS Gąbin. Obiekt 
dostępny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 15:00 do 20:00.  
W weekendy funkcjonuje wg. opubli-
kowanego harmonogramu. Aby korzy-
stać z obiektu należy złożyć wniosek, 

w którym określa się czas korzystania  
z obiektu. Za każdą godzinę pobytu 
osoba dorosła uiszcza opłatę w wy-
sokości 5 zł. Dla osób niepełnoletnich 
oraz niepełnosprawnych obiekt udo-
stępniony jest za darmo. Korzystanie 
z obiektu przez grupy zorganizowane 
jest odpłatne.

10 października Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica w Gąbinie miał 
swoje wielkie święto. Społeczność 
szkolna oraz licznie przybyli goście 
świętowali 40-lecie nadania imienia 

ZS Gąbin. Wydarzenie połączone było  
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystości prowadziła Jadwiga Mi-
lewska – nowy Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Dagmara Nawarra, lekarz pracujący 
w przychodni w Słubicach zwyciężyła 
w prestiżowym plebiscycie Hipokrates 
Roku 2019, organizowanym przez Dzien-
nik Polska The Times. Mieszkanka Gą-
bina została Lekarza Rodzinnego Roku 
w Powiecie Płockim. Zajęła również  
III miejsce na szczeblu wojewódzkim.
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Amatorski Teatr  
Niewielki z Gąbina  
wystąpił w przeglądzie 
teatrów amatorskich  
w Łodzi

Wędkarskie pożegnanie lata

Zmiany na stanowisku 
Sekretarza Gminy Gąbin

Nowy Skarbnik Miasta  
i Gminy Gąbin

Orkiestra Dęta OSP Gąbin na wakacyjnym Tournee  
w Darłówku

12 października w Łódzkim Domu 
Kultury  odbył się 32. Łódzki Przegląd 
Teatrów Amatorskich. W wydarzeniu 
wziął udział Amatorski Teatr Niewielki 
z Gąbina. Nasi lokalni artyści zaprezen-
towali sztukę „Dziady”. Występ został 
ciepło przyjęty, zarówno przez widzów 
jak i jury konkursowe, które z uzna-
niem wypowiedziało się o działalności 
naszego teatru.

31 sierpnia Koło Wędkarskie PZW 
nr 106 Esox z Gąbina przygotowało za-
wody wędkarskie dla dzieci. Wydarze-

nie odbyło się nad stawem w Zdworzu 
i było połączone z konkursem plastycz-
nym „Zachód słońca nad jeziorem”.

W sierpniu br. Orkiestra OSP Gą-
bin uczestniczyła w sześciodniowych 
warsztatach doskonalących w Darłów-
ku (dofinansowanych ze środków Mia-
sta i Gminy Gąbin). Wyjazd połączony 

był z serią koncertów w nadmorskich 
miejscowościach – Darłówku, Ustce  
i Sopocie. Występy cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i uznaniem  
publiczności.

Od września br. Miasto i Gmina 
Gąbin ma nowego sekretarza. Joan-
na Stańczak -dotychczasowy skarbnik 
gminy, zastąpiła odchodzącego na 
emeryturę Stanisława Guziaka.

W okresie wakacyjnym nastąpiły 
zmiany na stanowisku Skarbnika Mia-
sta i Gminy Gąbin. Stanowisko to obję-
ła dotychczasowa p.o. skarbnika Alek-
sandra Kłys. 

Redakcja dziękuje portalowi Teraz Gąbin za udostępnienie części zdjęć
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Wizyta delegacji partnerskiej  
gminy Saint Barthelemy D’Anjou
W pierwszej dekadzie września Miasto i Gminę Gąbin odwiedzi-
ła delegacja mieszkańców francuskiej gminy Saint Barthelemy 
D’Anjou.

W i -
zyta od-

była się 
w ramach 

partnerskiej współ-
pracy, rozwijanej zarówno na szczeblu 
samorządowym jak i społecznym . 
Dużą rolę odgrywa tutaj Stowarzysze-
nie Współpracy Mieszkańców Miasta  
i Gminy Gąbin z Mieszkańcami Francu-
skiej Gminy Saint Barthelemy D’anjou. 
Tegoroczna wizyta francuskiej dele-
gacji była kolejnym działaniem zacie-
śniania więzi między naszym regionem  
a Gminą Saint Barthelemy D’anjou.

Francuzi przylecieli do Polski w so-
botę 6 września. Trzynastoosobowa 
grupa, wśród której był mer Dominique 
Bréjeon wraz  z małżonką, oraz zastęp-
ca mera Jean-Luc Martin z małżonką, 
do Gąbina dotarli w godzinach przed-
południowych. Czekała na nich polska 
delegacja wraz z Burmistrzem Krzysz-
tofem Jadczakiem. Goście znad Loary 

wzięli udział w Mszy Świętej w intencji 
Lucjana Mackowskiego – zmarłego nie-
dawno, długoletniego  Prezesa Stowa-
rzyszenia Współpracy Mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin z Mieszkańcami 
Francuskiej Gminy Saint Barthelemy 
D’anjou (po stronie Francuskiej). Po na-
bożeństwie wizytowali gąbiński ratusz 
gdzie obejrzeli prezentację na temat na-
szej gminy oraz kamienicę Stary Rynek 
6. Tam z kolei czekała na nich wystawa 
historyczna, po której oprowadzili ich 
członkowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej. Ponadto Francuzi 
mieli okazję zwiedzić starówkę, lokal-
ną jednostkę OSP, punkty oświatowe, 
kulturalne i sportowe oraz inne miejsca 
ważne dla społeczności Miasta i Gminy 
Gąbin. Po wspólnym obiedzie delega-
cja odjechała do Płocka, gdzie odbyła 
rejs statkiem wiślanym i zwiedziła Stare 
Miasto. Pierwszy dzień wizyty zakoń-
czyła wspólna kolacja z przedstawicie-
lami Miasta i Gminy Gąbin.

Niedzielne  przedpołudnie upłynę-
ło francuskiej delegacji na zwiedzaniu 
Skansenu Osadnictwa Holenderskiego 
w Wiączeminie. Goście zapoznali się  
z życiem codziennym i kulturą żyjących 
tu dawnych osadników. Uczestniczy-
li również w Dożynkach Parafialnych  
w Troszynie Polskim. Duże wrażenie zro-
biły na Francuzach  lokalne występy oraz 
kuchnia regionalna. Gościom bardzo 
smakowała grochówka, bigos oraz chleb 
ze smalcem. Zajadali się również ogór-
kami kiszonymi i licznie przygotowany-
mi ciastami. W godzinach wieczornych 
odbyła się uroczysta kolacja członków 
Stowarzyszenia Współpracy Mieszkań-
ców Miasta I Gminy Gąbin z Mieszkań-
cami Francuskiej Gminy Saint Barthe-
lemy D’anjou oraz strony francuskiej.  
W czasie wspólnego  spotkania zarzą-
dów,  polsko-francuska grupa uzgodni-
ła dalsze plany współdziałania a także 
rozmawiała o przyszłych przedsięwzię-
ciach. Na rok 2020 zaplanowano wyjazd  
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polskiej delegacji z rewizytą u naszych 
zachodnioeuropejskich przyjaciół.

Poniedziałek upłynął na zwiedza-
niu stolicy, gdzie Francuzi mieli oka-
zję zwiedzić m.in. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego i Stare Miasto. Do 
Francji powrócili we wtorek, w godzi-
nach popołudniowych. 

Wizyta należała do udanych, co 
potwierdzili sami goście. Będąc po 
raz pierwszy z wizytą w naszej gminie, 
Mer Dominique Bréjeon z uznaniem 
wypowiadał się na temat osiągnięć, ja-
kie lokalny samorząd posiada na polu 
inwestycji i ogólnego rozwoju. Duże 
wrażenie na gościach zrobiły inwesty-
cje drogowe w tym budowa gąbińskiej 
obwodnicy. W ramach zacieśniania 
współpracy poczynione zostały  pierw-
sze kroki, mające na celu rozwinięcie 
wzajemnych relacji gospodarczych. 

Francuską delegacją, przez cały 
okres obecności w Polsce, opiekowali 
się członkowie Stowarzyszenia Współ-
pracy Mieszkańców Miasta i Gminy Gą-
bin z Mieszkańcami Francuskiej Gminy 
Saint Barthelemy D’anjou. Grupa, która 
odwiedziła Polskę, w dużej części odby-
ła wyprawę do ziemi swoich przod ów. 
Spora część gości pochodzi bowiem 
z kraju nad Wisłą. Świadczą o tym polsko 
brzmiące nazwiska – Bruno Płochocki 
czy Polet Mackowski, żona wieloletnie-
go prezesa francuskiego stowarzyszenia, 
Lucjana Mackowskiego. Członkiem dele-
gacji była również pani Maria Skłodow-
ska, która od 35 lat mieszka we Francji  
i dzięki niej komunikacja między Polakami 
i Francuzami była bardzo ułatwiona, za co 
nalezą się jej wielkie podziękowania. 

Zarząd Stowarzyszenia Współpra-
cy Mieszkańców Miasta i Gminy Gą-
bin z Mieszkańcami Francuskiej Gmi-
ny Saint Barthelemy D’anjou składa 
wielkie podziękowania dla wszystkich 
instytucji, które nas gościły a także 
wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do sprawnej organizacji pobytu 
Francuzów w Polsce. Dziękujemy bar-
dzo panu Krzysztofowi Jadczakowi, 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin za 
wsparcie dla naszych działań.

Zachęcamy do współpracy osoby 
interesujące się Francją i mające ocho-
tę na pracę w  Stowarzyszeniu Współ-
pracy Mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin z Mieszkańcami Francuskiej 
Gminy Saint Barthelemy D’Anjou –  
tel. kontaktowy 607 657 176

Opracowanie Z. Jakubowski
Korekta W. Olszewski

Fot: zbiory Stowarzyszenia 
Współpracy Mieszkańców Miasta  

i Gminy Gąbin z Mieszkańcami 
Francuskiej Gminy 

Saint Barthelemy D’anjou; 
A. Świerzyński

Przed gąbińskim kościołem

Wystawa w siedzibie TMZG w Gąbinie

Rejs po Wiśle

Podczas dożynek w Troszynie Polskim

Tuż przed odlotem do Francji...
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„…choć na „tygrysy” mają visy - to warszawiaki, 
fajne chłopaki - są!”- obchody 75. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego w Gąbinie
1 sierpnia w gąbińskim kościele parafialnym odbył się koncert pieśni patriotycznych.  
Wydarzenie połączone było z obchodami 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

W godzinach porannych, miesz-
kańcy Gąbina odwiedzili parafialną 
nekropolię i zapalili znicze na grobach 
uczestników powstania warszawskie-
go. Był to symboliczny gest pamięci, 
pokazujący, iż mimo upływu lat echa 
powstania nie zginęły i trwają w pa-
mięci naszych mieszkańców.

O godzinie 17:00, na pamiątkę roz-
poczęcia powstania, w Gąbinie zawy-
ły syreny alarmowe. Dokładnie 75 lat 
temu, rozpoczęła się jedna z najokrut-
niejszych batalii II wojny światowej, 
intensywnością walk miejskich do-
równująca bitwie pod Stalingradem. 
63 dni intensywnych walk pochłonęły 
ponad 200 tys. ofiar oraz doprowadzi-
ły do całkowitego zniszczenia stolicy. 
W rocznicę wybuchu powstania miesz-
kańcy Gąbina pokazali, że pamiętają 
o tych strasznych wydarzeniach oraz 
wszystkich jego uczestnikach.

Mszą Świętą rozpoczęły się tego-
roczne obchody 75. rocznicy wybuchu 
powstania warszawskiego. Zorgani-
zowane przez proboszcza Andrzeja 
Świderskiego, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Amatorski Teatr Niewielki 
z Gąbina oraz Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin, miały w tym roku wydźwięk 
szczególny, gdyż połączone były  
z koncertem pieśni patriotycznych 
oraz występami artystycznymi. Przed 
publicznością zaprezentowały się: 
Chór Miasta i Gminy Gąbin, zespół 

Nadzieja, Chór Parafialny oraz Ama-
torski Teatr Niewielki. Lokalni artyści 
przedstawili piosenki powstańcze oraz 
narodowe pieśni patriotyczne. Była 
więc Rota, podniosła Warszawianka; 
Warszawskie Dzieci czy Pałacyk Michla 
– napisany na powstańczych baryka-
dach, 4 sierpnia 1944 roku. Swój pro-
gram artystyczny zaprezentował także 
Amatorski Teatr Niewielki, w poetycki 
sposób przedstawiając wydarzenia 
sprzed 75-ciu lat.

Powstanie Warszawskie, mimo 
nazwy było aktem zbrojnym o szer-
szym zakresie terytorialnym. Pomocy 
walczącej Warszawie, ograniczonej co 

prawda, udzielały oddziały AK z ca-
łej centralnej Polski, lotnicy alianccy,  
a także – we wrześniu 1944 roku – żoł-
nierze 1. Armii Ludowego Wojska Pol-
skiego. W walkach brali udział również 
mieszkańcy Gąbina. Byli to:
• Maria Kamińska z d. Maciejko - sa-

nitariuszka, ps. „Marysia”, lekarz 
stomatolog, wieloletni pracownik 
służby zdrowia w Gąbinie;

• Janina Maciejko z d. Orłowska ps. 
„Kwadrat” – zginęła w Powstaniu 
Warszawskim;

• Hanna Maciejko - zginęła w Powsta-
niu Warszawskim;

• Zofia Nawarra z d. Rycharska - łącz-
niczka w powstaniu, ps. „Czarnul-
ka”, wieloletni pracownik służby 
zdrowia w Gąbinie, felczer, analityk 
medyczny;

• Helena Orłowska - siódmy obwód 
„Obroża” Warszawskiego Okręgu AK 
Szlak Wilanów, Lasy Chojnowskie.  
W Powstaniu Warszawskim służyła 
w batalionie „Baszta”. Zajmowała się 
prowiantowaniem i opatrywaniem 
rannych. W czasie posługi sanita-
riuszki zaraziła się tężcem i zmarła  
w Gąbinie w grudniu 1944 r.;

• Marian Rucki - w Powstaniu War-
szawskim walczył na Starym Mie-
ście, został aresztowany przez 
Niemców a następnie wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz, w którym przebywał aż do 
jego wyzwolenia. Po wojnie przy-
musowo zesłany do pracy w kopalni 
w Dąbrowie Górniczej;
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• Janina Arkuszewska z d. Wróblewska – 
w Powstaniu Warszawskim łączniczka  
i sanitariuszka w stopniu sierżanta. Prze-
wieziona po zakończeniu powstania do 
obozu przejściowego w Pruszkowie, 
następnie wy wieziona do Niemiec na 
roboty przymusowe. Po wojnie przez 
wiele lat była dyrektorką przedszkola w 
Gąbinie. Spoczywa na cmentarzu brud-
nowskim w Warszawie;

• Eustachiusz Adam Jankowski - syn 
Ludwika i Julii, walczył w Powstaniu 
Warszawskim na Żoliborzu. Zginął  
w walkach w wieku 18 lat;

Jedyną żyjącą uczestniczką Po-
wstania Warszawskiego jest Pani Kwie-
ta Kurkowska-Bondarecka urodzona  
w Gąbinie (lat 96), w powstaniu 
„Kwietka”. W konspiracji od 1939 r. do 
1944 r. Należała do „Kedywu” Okręgu 
Warszawskiego AK. Uczestniczyła w ak-
cji „Wieniec” i w bitwie pod Pęcicami. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem z Mie-
czami. Po wojnie została w Warszawie, 
gdzie pracowała jako farmaceutka.

Do Pani Kwiety, organizatorzy ob-
chodów wydarzenia wysłali list wy-
rażający uznanie jej zasług w walce  

z okupantem i podziękowanie za 
bohaterstwo oraz życzenia zdrowia  
i życzliwości.

Można się spierać na temat tego 
czy powstanie było potrzebne. Bezdy-
skusyjna jest natomiast ofiara i cierpie-
nia wszystkich jego uczestników. I wła-
śnie tym ludziom oraz całemu miastu, 
którego dusza, mimo dziejowych za-
wirowań przetrwała; należy się cześć, 
chwała i wieczna pamięć.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Obchody 80. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej w Gąbinie
W niedzielę 1 września na gąbińskim rynku odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Organizatorami wydarzenia było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

O godzinie 4:45, w chwili gdy 80 lat 
temu niemieckie jednostki przekraczały 
polską granicę, w całym mieście zawyły 
syreny. Na gąbińskiej nekropolii odbył 
się z kolei capstrzyk, przygotowany przez 
harcerzy z 58. Gąbińskiej Drużyny Har-
cerskiej „Gradiam”. Oprawę uroczysto-
ści przygotowała pani Anna Brodowska. 
W blasku reflektorów oraz pochodni 
mieszkańcy miasta, przedstawiciele To-
warzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
oraz władz samorządowych oddali hołd 
i złożyli kwiaty pod kwaterą wojskową 
poległych we wrześniu 1939 roku.

Dalsza część obchodów odbyła się na 
gąbińskiej starówce. W parku miejskim 
swoje stoiska przygotowały: 64. Batalion 
Wojsk Obrony Terytorialnej, 1. Batalion 
Kawalerii Powietrznej, Stowarzyszenie 
Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Pie-
choty, Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Płocku, Stowarzyszenie Historyczne 
„Feldgrau” oraz Stowarzyszenie Pro Pa-
tria. Grupy rekonstrukcyjne oraz punkty 
promocyjne cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. Znaczna ilość 
broni lekkiej, armat oraz szeroko pojęte-
go wyposażenia wojskowego przybliżyły, 
zwłaszcza młodszym uczestnikom wyda-
rzenia, tematykę wojskową i w przyjazny 
sposób ukazały trudną polską historię 
pierwszej połowy XX wieku. Wystawcom 
towarzyszyła nastrojowa muzyka, przy-
gotowana w klimatach marszów woj-
skowych i pieśni patriotycznych. Emito-
wane były również komunikaty radiowe 
z września 39’. Na starówce rozwieszone 
zostały także plakaty okolicznościowe  
z września 1939 roku.

Uroczystościom towarzyszyły rów-
nież dodatkowe wydarzenia. Rajd ro-
werowy – zorganizowany przez MUKS 
Tandem Gąbin, miał za zadanie upa-
miętnienie miejsc pamięci, związanych z 
walkami we wrześniu 1939 roku. O godz. 
9:00 rowerzyści wraz z klubami Beneq 
Team oraz Gąbin Team objechali najważ-
niejsze punkty historyczne i powrócili na 
gąbińską starówkę, tuż przed centralny-
mi obchodami w kościele parafialnym 
w Gąbinie. Również Stowarzyszenie Gą-
bin Biega brało czynny udział w uroczy-
stościach. Biegacze złożyli hołd dwóm 
poległym artylerzystom, którzy zostali 
pochowani w podmiejskim lesie. Gą-
bin Biega po godz. 9:30 przebiegło tra-
sę – od starówki do miejsca pochówku 
i zapaliło znicz przy mogile. Po mieście 

dumnie przemieszczali się konno uła-
ni ze Stowarzyszenia Jeździeckiego im.  
4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyc-
kiej. Przewodził im pan Andrzej Żabka, 
który pomógł w organizacji wydarzenia 
oraz był jednym z jego sponsorów. Pod-
czas obchodów obecni byli także człon-
kowie Amatorskiego Teatru Niewielkie-
go z Gąbina. Aktorzy odpowiedzialni 
byli za modlitwę wiernych podczas Mszy 
Świętej zaś przy kamienicy Stary Rynek 
6, przechadzając się w strojach z epoki, 
wręczali uczestnikom obchodów pa-
miątkowe przypinki. W siedzibie TMZG 
przy Starym Rynku otwarta była również 
wystawa okolicznościowa, poświęcona 
ziemi gąbińskiej podczas września 1939 
roku. Przygotowali ją członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. 
Wystawie towarzyszyła projekcja filmu 
o poległym na ziemi gąbińskiej Antonim 
Perzu, opracowanego przez Panią Annę 
Brodowską oraz gąbińskich harcerzy. 
Ponadto zwiedzający mogli również po-
dziwiać prace plastyczne dzieci, poświę-
cone przedwojennemu Gąbinowi oraz 
wystawę obrazów grupy plastycznej  
z gąbińskiego UTW (pod nadzorem Iwo-
ny Motylewskiej-Białek).

O godzinie 12:00 w kościele pa-
rafialnym odbyła się uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny. Oprawę 
nabożeństwa przygotowała Orkiestra 
Dęta OSP Gąbin pod batutą Pawła Baca.  
W liturgii uczestniczyli Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin, były Minister Wojciech 
Jasiński, Komendant WKU w Płocku 

ppłk. Piotr Staniszewski, przedstawicie-
le samorządu, Starostwa Powiatowego, 
placówek oświatowych, stowarzyszeń  
a także mieszkańcy ziemi gąbińskiej. 
Nie zabrakło również pocztów sztanda-
rowych oraz przedstawicieli OSP Gąbin. 
Mszę Świętą uświetniła także obecność 
Kompanii Honorowej Wojska Polskie-
go 25. Brygady Kawalerii Powietrznej 
z Leźnicy Wielkiej pod Łęczycą. Żołnie-
rze, maszerując przez gąbińską starów-
kę, wzbudzili wielkie zainteresowanie 
uczestników obchodów. Wzięli również 
udział w uroczystym złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem 10-ciu rozstrzelanych, 
w gąbińskim parku miejskim, gdzie po-
szczególne delegacje oddawały hołd za-
mordowanym przez Niemców w 1941 
roku mieszkańcom Gąbina i okolic.

Ważnym punktem uroczystości było 
symboliczne zasadzenie drzewa pamię-
ci – okazałego dębu, ufundowanego 
przez Nadleśnictwo Łąck. Wydarzenie, 
przygotowane przez MUKS Tandem Gą-
bin miało na celu upamiętnienie trage-
dii, jakim był dla miasta wrzesień 1939 
roku. Drzewko, zasadzone przez Preze-
sa MUKS Tandem Gąbin Wiesława Ry-
bickiego, Burmistrza Krzysztofa Jadcza-
ka oraz Przewodniczącego Rady Miasta 
i Gminy Gąbin Edwarda Wilgockiego, 
zasadzono w miejscu, które podczas 
walk 80 lat temu zostało silnie zbom-
bardowane i stało się grobem dla wielu 
mieszkańców. W pobliżu dębu ustawio-
na została granitowa tablica, ufundo-
wana przez MUKS Tandem Gąbin.
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Przy kamienicy Stary Rynek 6, Pre-
zes TMZG Anna Ostrowska, wraz z wi-
ceprezesem Lechem Łukaszewskim, 
powitali zaproszonych gości i podzięko-
wali wszystkim za pamięć i obecność. 
Słowa wdzięczności skierowane zostały 
również dla Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka, współorganizatora wydarzenia, 
bez wsparcia którego, uroczystości nie 
miałyby tak bogatej oprawy.

Burmistrz, w swoim wystąpieniu 
przywołał historię ziemi gąbińskiej, któ-
ra we wrześniu 1939 roku miała wymiar 
niezwykle tragiczny. Podkreślając zaan-
gażowanie lokalnej ludności, walczącej 
w kampanii wrześniowej podziękował 
jednocześnie Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej za tak przystępne przy-
gotowanie wydarzenia i przybliżenie lo-
kalnej historii naszym mieszkańcom.

Rys historyczny dotyczący wydarzeń 
z 1939 roku szczegółowo przedstawił  
z kolei Zbigniew Balcerzak z Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. 

Pasjonat historii, posiadający ogrom-
ną wiedzę, zwłaszcza z okresu II wojny 
światowej z wielką dokładnością opo-
wiedział o toczących się na ziemi gąbiń-
skiej walkach i bombardowaniach.

Głos zabrali również goście, m.in. 
potomek poległego pod Gąbinem Anto-
niego Perza oraz przedstawiciele dawnej 
społeczności żydowskiej z Gąbina.

Zwieńczeniem obchodów były pa-
triotyczne koncerty na starówce, przy-
gotowane przez orkiestrę Dętą OSP 
Gąbin oraz 58. Gąbińską Drużynę Har-
cerską oraz pyszna grochówka i barszcz 
z kuchni polowej, ufundowane przez 
Pana Andrzeja Żabkę.

Uroczystości zostały bardzo do-
brze ocenione przez mieszkańców. 
Duża ilość atrakcji oraz zaangażowanie 
i współpraca szeregu lokalnych grup  
i stowarzyszeń pozwoliły w przyjazny  
i ciekawy sposób upamiętnić wydarze-
nia sprzed 80-ciu lat. Było to pierwsze 
tak duże wydarzenie, zorganizowane 

przez Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Gąbińskiej. Wielkie podziękowania 
należą się Burmistrzowi Krzysztofowi 
Jadczakowi za wsparcie materialne i lo-
gistyczne uroczystości, członkom TMZG 
w tym Panu Grzegorzowi Szalińskiemu, 
Pawłowi Szalińskiemu, Zbigniewowi 
Balcerzakowi (grupy rekonstrukcyjne, 
konsultacja merytoryczna), Marii Ol-
szewskiej oraz Alicji Lodzińskiej (wysta-
wa), Annie Ostrowskiej oraz Lechowi 
Łukaszewskiemu (sprawy organizacyj-
ne);Panu Andrzejowi Żabce oraz Sto-
warzyszeniu Jeździeckiemu im. 4. Pułku 
Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, 
Stowarzyszeniu MUKS Tandem Gąbin, 
58. Gąbińskiej Drużynie Harcerskiej, 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Gąbinie, Szkole Muzycznej I Stopnia 
im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie 
(nagłośnienie), Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gąbinie, OSP Gą-
bin, Stowarzyszeniu Gąbin Biega, Ama-
torskiemu Teatrowi Niewielkiemu z Gą-
bina, Proboszczowi Andrzejowi Świder-
skiemu, 64. Batalionowi Wojsk Obrony 
Terytorialnej, 1. Batalionowi Kawalerii 
Powietrznej, 25. Brygadzie Kawalerii 
Powietrznej, Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Płocku, Grupie Rekon-
strukcyjnej „Feldgrau”, Stowarzyszeniu 
Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Pie-
choty, Pani Marlenie Mazurskiej oraz 
wszystkim osobom pomagającym przy 
organizacji wydarzenia.

Opracowanie:  W. Olszewski
Fot: W. Olszewski, G. Szaliński



28

Gąbiński wrzesień 1939
W ostatnich dniach sierpnia 1939 

roku na murach i słupach ogłoszenio-
wych pojawiły się obwieszczenia o po-
wszechnej mobilizacji. Wielu mieszkań-
ców Gąbina i okolic otrzymało karty 
mobilizacyjne. A więc wojna! 1 wrze-
śnia o świcie wojska niemieckie prze-
kroczyły granice. Luftwaffe dokonywa-
ła bombardowań lotnisk, węzłów kole-
jowych i innych  obiektów wojskowych 
i cywilnych. Bomby spadły m.in. na 
Płock, celem nalotów były płockie mo-
sty, koszary i lotnisko. Symbolicznego 
znaczenia nabrało bombardowanie 
niewielkiej przygranicznej miejscowo-
ści – Wielunia. Jeden z pułków bom-
bowców nurkujących Stukas, które 
rankiem 1 września zbombardowały 
Wieluń, dwa tygodnie później będzie 
bombardował Gąbin. W tym samym 
czasie na wielu frontach trwała już za-
żarta bitwa graniczna. W bitwie pod 
Mławą walczyły pułki z płockiego garni-
zonu, w których służyło wielu miesz-
kańców Gąbina – 4 pułk strzelców kon-
nych i 8 pułk artylerii lekkiej. Po trzech 
dniach nastąpił odwrót.  Na wycofują-
ce się oddziały Armii Modlin uderzyło 
lotnictwo. Rozbite jednostki kierują na 
Wyszogród i Płock, a następnie na Mo-
dlin. Niektóre oddziały z Płocka masze-
rują przez Gąbin. Wraz z wojskiem 
przez miasto przetacza się fala uchodź-
ców. Kapitan Stefan Wąsicki z 8 pułku 
artylerii lekkiej wspominał: „6 wrze-
śnia. Od rana wystawiłem na szosie 
Płock-Gąbin posterunek dla zatrzymy-
wania należących do 8 pułku oddzia-
łów. Szosą płynęła znów rzeka rozbit-
ków, pojedynczych dział, jaszczy i wo-
zów już nie tylko z 8 i 20 dywizji, ale 
także 4 i 16-ej. W południe odnalazłem 
w Gąbinie majora Sokołowskiego, od 
którego dostałem rozkaz wymarszu na 
noc, w kierunku na Sochaczew. W Gą-
binie spotkałem również dowódcę ar-
tylerii dywizyjnej ppłk. Ordyczyńskie-
go. Cały dzień zajęły mi sprawy organi-
zacyjne. Właściciel majątku Koszelew, 
pan Steinhagen dal mi 1500 kg owsa 
dla koni. W Gąbinie zakupiłem w apte-
ce środki opatrunkowe za 150 zł. Do 
wieczora miałem już swoją baterię, 
poza tym przeszło 90 ludzi z innych od-
działów, w tym m.in. 3 strzelców z 6 psk 
armii Łódź. Mówili, że ich pułk został 
rozbity nad Wartą. Wymarsz z Koszele-
wa nastąpił o godzinie 20-ej. Z szosy 
widać łuny w kierunku na Skierniewice, 
Łowicz i Sochaczew”. 8 września ostat-
nie oddziały Armii Modlin opuszczają 
ziemię gąbińską. Jako ostatnia z pozycji 
na przedmościu płockim odchodzi No-
wogródzka Brygada Kawalerii gen.  

Andersa. Około godziny 21 saperzy wy-
sadzają płockie mosty. Na prawym 
brzegi Wisły nie ma już polskich wojsk. 
9 września rano Płock zostaje zajęty 
przez Niemców. Na lewym brzegu Wi-
sły, na wysokości Radziwia i Gór pozy-
cje zajmują oddziały 19 pułku piechoty 
im. Odsieczy Lwowa, wchodzącego  
w skład armii Pomorze, która powoli 
wzdłuż Wisły z korytarza pomorskiego 
przez Bydgoszcz, Toruń i Włocławek 
wycofywała się w kierunku na Warsza-
wę. W Gąbinie zostaje założony szpital 
polowy, który mieścił się w budynku 
szkoły podstawowej. 9 września nastę-
puje pierwsze bombardowanie Gąbi-
na. Bomby spadły u zbiegu dzisiejszych 
ulic Wojska Polskiego i Płockiej, w po-
bliżu obecnego ośrodka zdrowia. Spło-
nęło kilka domów. Celem nalotu była 
kolumna transportująca rannych żoł-
nierzy. W nalocie tym zginęła m.in.  
20-letnia sanitariuszka Anna Borowska 
z Bydgoszczy, która wraz z innymi żoł-
nierzami spoczywa na gąbińskim 
cmentarzu. W nocy z 12 na 13 września 
w rejonie Dobrzykowa, wojska Nie-
mieckie przeprawiają się przez Wisłę, 
próbując wyjść na tyły walczących nad 
Bzurą oddziałów armii Poznań i Pomo-
rze. 19 pułk  piechoty kontratakuje  

z rejonu Gór i Ciechomic, ale bezsku-
tecznie. Niemcy utworzyli przyczółek 
od Dobrzykowa do Radziwia i przeszli 
do natarcia. Dowódca Grupy Operacyj-
nej gen. Karaszewicz – Tokarzewski na 
pomoc 19 – temu pułkowi kieruje od-
działy 27 i 15 dywizji piechoty. Sztab 
grupy operacyjnej zostaje umieszczony 
w Koszelewie. Zostaje wydany rozkaz 

odrzucenia Niemców za Wisłę. Odziały 
27 dywizji i 19 pułku atakują od strony 
Łącka w kierunku Radziwia, natomiast 
dowódca 15 dywizji piechoty, generał 
Przyjałkowski, otrzymuje rozkaz prze-
marszu w rejon Gąbina i stąd uderzenia 
na Dobrzyków. Jako pierwszy 14 wrze-
śnia około godziny 16-ej, do natarcia na 
Dobrzyków z linii lasów gąbińskich na 
wysokości wsi Grabie Polskie – Grabie 
Niemieckie przystępuje 59 pułk pie-
choty. Niestety natarcie zostaje źle 
przygotowane, poszczególne bataliony 
wchodzą do akcji osobno, myląc nieraz 
drogę. Po wyjściu z lasów na podej-
ściach do Dobrzykowa natarcie zała-
muje się, polskie oddziały wycofują się, 
ponosząc znaczne straty. Jako kolejny 
w nocy z 14 na 15 września do natarcia 
przystępuje 61 pułk piechoty. Również 
i to natarcie jest słabo przygotowane  
i źle skoordynowane. W pośpiechu ba-
taliony zostają skierowane do walki 
prosto z 30 kilometrowego marszu,  
w nocy i w nieznanym terenie. O świcie 
w gęstej mgle na przedpolach Dobrzy-
kowa dostają się w morderczy ogień 
karabinów maszynowych. Straty są 
duże. Próba likwidacji niemieckiego 
przyczółka nie powiodła się. Wobec 
zmieniającej się sytuacji polskie od-

działy przechodzą do obrony. Działania 
te wspiera rozmieszczona w rejonie 
tzw. Letnisk oraz Golonki i Zofiówki ar-
tyleria. Przez Gąbin maszeruje wiele 
wycofujących się w kierunku Bzury od-
działów. Niemcy kierują do walki lot-
nictwo. Od 15 września rozpoczynają 
się naloty. Spłonęło bądź legło w gru-
zach wiele domów, m.in. przy ulicach 

Gąbin 1939 rok. Zniszczone budynki na rogu Nowego Rynku i ul. Kutnowskiej. 
W głębi widoczny kościół. (zbiory własne Zbigniew Balcerzak)
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Płockiej, Kościuszki, Kutnowskiej. 
Uszkodzony został kościół katolicki, 
spłonął również trafiony bombami ko-
ściół ewangelicki przy ulicy Ogrodowej. 
Porucznik Apoloniusz Zawilski z 15 puł-
ku artylerii lekkiej tak opisywał ten wi-
dok. „Przejmujący obraz zniszczenia 
Gąbina wystąpił z całą jaskrawością 
wieczorem w krwawym blasku płoną-
cych domów. Stłoczeni na rynku i uli-
cach dojazdowych przypatrywaliśmy 
się niszczącemu działaniu ognia. Sta-
łem naprzeciw kościoła, który płomie-

niami swymi oświetlał, niby wielka 
świeca, przestrzeń dookoła siebie. Sza-
lejący ogień ogarniał główną wieżę 
strzelał w górę garściami iskier. Przepa-
lone belki zapadały się wraz i pociągały 
za sobą zwały cegieł i tynku, lecz pło-
mienie jakby pod wpływem niewidzial-
nego pogrzebacza wybuchały ze zdwo-
joną siłą, pędząc gdzieś hen ku górze 
drogą, którą od wieków wznosiły się 
słowa suplikacyj: od powietrza, ognia  
i wojny, uchowaj nas Panie”. Słaba 
obrona przeciwlotnicza nie mogła za-
pobiec nalotom. Niemieckie samoloty 

Niemiecki żołnierz w ruinach zbombardowanych kamienic po zachodniej stronie 
Starego Rynku (zbiory własne Zbigniew Balcerzak)

operowały swobodnie nad Gąbinem, 
polując na ukrywające się lasach i sa-
dach wojska. M.in. 15 września ok. go-
dziny 16-ej, niemieckie samoloty wy-
kryły w lesie na Golonce stanowiska  
9 baterii 15 pułku artylerii lekkiej.  
W nalocie zginęło 9 żołnierzy, kilkuna-
stu zostało rannych, zabitych zostało 
też 20 koni, zniszczone zostały 2 działa.   
Największy nalot na Gąbin miał miej-
sce 16 września, pomiędzy godzą 12  
a 14, którego dokonało 30 bombow-
ców nurkujących Stukas. Zburzona  

i spalona została południowa strona 
Starego Rynku, z ulicami Kościelną  
i Garbarską, czyli dzisiejszą Moniuszki. 
Spłonął szpital polowy. Zginęło wielu 
mieszkańców i uciekinierów. Dokład-
nych strat w ludziach nigdy nie oszaco-
wano.  15 września pozycje wokół Gą-
bina opuszczają oddziały 15 dywizji 
piechoty i kierują się nad Bzurę. Na-
stępnie odchodzą odziały 27 dywizji 
piechoty. Ich miejsce zajmują Bataliony 
Obrony Narodowej. Słabo uzbrojone  
w przestarzałą broń, na pozycjach m.in. 
przy Trakcie Grabskim, w Okoluszu, 

Waliszewie, powstrzymują nacierają-
cego wroga. 17 września Gąbin zajmu-
ją Niemcy. Przez miasto w stronę So-
chaczewa maszerują kolumny wojsk 
niemieckich. W przeciwnym kierunku, 
na Gostynin i Żychlin maszerują ko-
lumny jeńców. W kościele katolickim 
przez 3 dni Niemcy trzymają konie. 
Rannych żołnierzy ze spalonego szpita-
la polowego w szkole podstawowej 
przeniesiono do sali kinowej w budyn-
ku OSP, a następnie przetransportowa-
no do Gostynina. Rozpoczynają się re-
presje. W dniach 19-21 wrzesień na 
placu szkoły podstawowej przy ul.  
3 Maja, dzisiejszej Jana Pawła II, zosta-
ło rozstrzelanych około 20 osób, cywili, 
policjantów i kolejarzy. Pochowano ich 
w miejscu rozstrzelania. 21 września 
wszystkich mężczyzn pochodzenia ży-
dowskiego zgromadzono na Nowym 
Rynku, a następnie podpalona została 
synagoga. Przeszło dwustuletnia za-
bytkowa drewniana budowla spłonęła 
w krótkim czasie wraz z przyległymi 
budynkami na ul. Kilińskiego i Ciasnej. 
W październiku w lesie na Golonce, za 
pomoc w ukrywaniu żołnierzy i broni 
rozstrzelano 6 mieszkańców Strze-
meszna, Czermna, Rumunek i  Okolu-
sza. Nastąpił długi, smutny, mroczny 
czas okupacji.

Opracowanie: Zbigniew Balcerzak
Wybrana bibliografia:
1. Tadeusz Jurga, Władysław Karbowski „Armia 

Modlin” Warszawa 1987 r.
2. Konrad Ciechanowski „Armia Pomorze” War-

szawa 1983 r.
3. Apoloniusz Zawilski „Bateria została” Łódź 

1946 r.
4. Marius Emmerling „Luftwaffe nad Polską” t. 

3,  Gdynia 2006 r.
5. Materiały z Instytutu Polskiego i Muzeum 

im. gen. Sikorskiego w Londynie   B.I.20e  8 
Dywizja Piechoty – 8 DAL, 8 PAC 

6. Echo Gąbina nr 9/1999 r.

Zdjęcie lotnicze Gąbina po zakończeniu działań wojennych. Widoczne m.in. 
zniszczenia  w obrębie dzisiejszych ulic Stary Rynek – Kutnowska - Moniuszki, 
oraz leje po bombach. (zbiory własne Zbigniew Balcerzak)
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80. rocznica bitwy  
pod Dobrzykowem

W sobotę, 14 września 
na cmentarzu parafialnym 
w Dobrzykowie odbyły się 
uroczystości z okazji 80. rocz-
nicy obrony lewego brzegu Wisły 
pomiędzy Płockiem a Dobrzyko-
wem.

Jedna z największych kwa-
ter, w której zostali pochowani 
żołnierze Września 39 r., mieści 
się na cmentarzu parafialnym  
w Dobrzykowie. Jest to miejsce spo-
czynku 306 obrońców ojczyzny z Armii  

„Pomorze”, głównie z 19. 
Pułku Piechoty Odsieczy 
Lwowa oraz pułków wielko-

polskich: 59. i 61.
Bitwa pod Dobrzykowem mia-

ła ważne znaczenie strategiczne – 
uniemożliwienie przeprawy przez 
Wisłę od strony Płocka siłom nie-
mieckiej 3. Dywizji Piechoty gen. 
mjr. Waltera Lichela i uniknięcie 
okrążenia żołnierzy z Armii „Po-
morze” i „Poznań”, walczących  

w największej operacji wojskowej pol-

skiego Września – bitwie nad Bzurą.
Najkrwawsze walki miały miejsce 

w dniach 12−15 września 1939 roku 
pomiędzy Radziwiem a Dobrzykowem. 
Siły wroga, atakując z wysokiego, płoc-
kiego brzegu Wisły, przygważdżały 
obrońców do ziemi. Pomimo determi-
nacji polskich żołnierzy, nieprzyjaciel 
uchwycił brzeg rzeki w rejonie Tokar 
i rozpoczął forsowanie Wisły równo-
cześnie w kilku punktach, w kierunku 
Dobrzykowa.

Dyrektor Danuta Jakubowska - orga-
nizator wydarzenia
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Na pomoc lwowskim piechurom 
pośpieszyli żołnierze 59. Pułku Pie-
choty Wielkopolskiej z Inowrocławia  
i 61. Pułku Piechoty z Bydgoszczy.  
W czasie trzydniowych walk poległo tu 
ponad 300 żołnierzy, którzy „starali się 
wykonać niewykonalny w 1939 roku 
obowiązek − obronę Polski”.

Mogiłami żołnierskimi opiekują 
się uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie. Z interesującym zbiorem 
pamiątek po poległych: militariami, 
dokumentami, fotografiami, listami 
można zapoznać się w utworzonej  
w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku szkolnej Izbie Pamięci Narodo-
wej. Powstanie Izby Pamięci Narodo-
wej było wynikiem pracy wieloletnie-
go opiekuna drużyny harcerskiej, dru-
ha Henryka Jadczaka.

Wśród poległych, spoczywających 
na dobrzykowskim cmentarzu, usta-

lono dotychczas tożsamość jedynie 
102 obrońców. Ich nazwiska zostały 
umieszczone na tablicach pamiątko-
wych przy głównym pomniku. Ponad 
200 obrońców – to wciąż Żołnierze 
Nieznani.

W uroczystości pamięci poległych 
we wrześniu 1939 r. udział wzięli: 
przedstawiciele samorządu lokalnego, 
szkół, przedszkoli, organizacji pozarzą-
dowych, strażacy, mieszkańcy i goście.

Odśpiewano hymn Szkoły Podsta-
wowej im. Obrońców Dobrzykowa  
w Dobrzykowie pt. „O, śpijcie żołnie-
rze” poświęcony pamięci pomordowa-
nych żołnierzy.

Spotykamy się na dobrzykowskim 
cmentarzu, w ten piękny wrześniowy 
dzień. Spotykamy się w wolnej Polsce, 
którą zawdzięczamy żołnierzom wal-
czącym i ginącym na ziemi dobrzykow-
skiej we wrześniu 1939 roku – mówił 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, uczestnik 

sobotnich uroczystości. Obchody na 
cmentarzu prowadziła Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie Danuta 
Jakubowska, z powodzeniem konty-
nuująca działalność historyczną swo-
ich poprzedników – Henryka Jadczaka 
oraz Bogumiły Zalewskiej-Opasińskiej.

Modlitwę za poległych we Wrze-
śniu 39 poprowadził Ksiądz Proboszcz 
Jarosław Ferenc. Cześć artystyczną 
uroczystości przygotowali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyko-
wie. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze.

Druga część uroczystości przeniosła 
się do sali OSP Dobrzyków, gdzie miała 
miejsce projekcja filmu poświęconego 
bitwie pod Dobrzykowem autorstwa 
ks. Grzegorza Mierzejewskiego pt.  
„O, śpijcie żołnierze”.

Opracowanie: M. Świerzyńska 
Fot: W. Olszewski

Złożenie kwiatów przez delegację  
samorządu Miasta i Gminy Gąbin

Uroczystości na dobrzykowskiej nekropolii
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W sobotni poranek 5 października pod Gąbinem odbyło 
się uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci poświęconego 
żołnierzowi ROAK „Rybitwa”, Henrykowi Jóźwiakowi ps. 
„Groźny.”

Uroczystości, zorganizowane przez 
stowarzyszenie Pro Patria, było zwień-
czeniem kilkuletnich starań o upamięt-
nienie wydarzeń sprzed 73 lat. 1 grud-
nia 1946 roku dowodzony przez Henry-
ka Jóźwiaka oddział, stoczył w podgą-
bińskich lasach zaciętą potyczkę z ko-
munistycznymi oddziałami UB. Party-
zanci antykomunistycznego podziemia 
odparli silny atak, jednak w czasie 
walk zginął ich dowódca - wspomniany 
Henryk Jóźwiak ps. “Groźny.” W miej-
scu jego śmierci postawiona została 
mała drewniana kapliczka. Po latach  
zainteresowali się nią lokalni pasjonaci 
historii, przywracający zatartą pamięć 

Uroczyste odsłonięcie 
miejsca pamięci

o działalności antykomunistycznego 
podziemia na terenie ziemi gąbiń-
skiej i dobrzykowskiej. Wśród nich byli 
członkowie stowarzyszenia Pro Patria. 
Postawili sobie za cel stworzenie miej-
sca pamięci, które będzie przypominać 
o bogatej i tragicznej historii lat powo-
jennych - zmagania z narzuconym siłą 
systemem i tych, którzy nie godzili się 
na czerwone rządy w Polsce.

Dzięki wsparciu samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin, oraz lokalnych przed-
siębiorstw, stowarzyszenie zrealizo-
wało swój cel - stawiając w miejscu 
potyczki (dziś znajduje się ono tuż 
obok ronda - w pobliżu wjazdu na ob-
wodnicę Gąbina) pomnik z tablicą oraz 
drewniany krzyż. Prace zakończyły się 
na początku października.  

Uroczystości rozpoczęły się polową 
Mszą Świętą, której przewodzili pro-
boszczowie: Andrzej Świderski z Gą-
bina oraz Jarosław Ferenc z Dobrzy-
kowa. W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele samorządu: Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, Sekretarz Joanna 
Stańczak oraz radni Miasta i Gminy Gą-
bin; rodziny żołnierzy oddziału ROAK 
„Rybitwa” oraz zaproszeni goście: 
przedstawiciele Parlamentu Rzeczpo-
spolitej Polskiej: Senator Marek Mar-
tynowski, Poseł Marek Opioła, Poseł 

Piotr Zgorzelski; Kierownik Delegatury 
MUW w Płocku Marlena Mazurska, 
przedstawiciele Lasów Państwowych, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji,  
placówek oświatowych i kulturalnych, 
lokalnych stowarzyszeń i grup społecz-
nych, a także poczty sztandarowe or-
ganizacji działających na terenie Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Po nabożeństwie nastąpiło uroczy-
ste odsłonięcia pomnika. Tej symbo-
licznej czynności dokonali przedstawi-
ciele rodzin żołnierzy ROAK „Rybitwa”. 
Kolejny etapem uroczystości było zło-
żenie kwiatów i zapalenie zniczy przez 
delegacje mieszkańców ziemi gąbiń-
skiej oraz przyjezdnych gości. Wartę 
przy miejscu pamięci pełnili harcerze 
z 58. Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej 
“Gradiam.”

Otwarciu pomnika towarzyszył 
szereg dodatkowych wydarzeń w tym 
mini koncert poezji śpiewanej w wyko-
naniu Pawła Piekarczyka oraz wystawa 
sprzętu wojskowego, przygotowana 
przez 6. Mazowiecką Brygadę Obrony 
Terytorialnej. Dla gości przygotowany 
był także ciepły posiłek. Oprawę wy-
darzenia uświetniłą swoją obecnością 
orkiestra dęta OSP Gąbin.

Nad bezpieczeństwem uroczysto-
ści czuwali strażacy z OSP Topólno, 

Poświęcenie miejsca pamięci Od lewej: Sekretarz Joanna Stańczak, 
Burmistrz Krzysztof Jadczak  
oraz Senator Marek Martynowski

Polowa Msza Święta z udziałem 
proboszczów z Dobrzykowa  
oraz Gąbina
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policja oraz straż leśna. Nagłośnienie 
zapewniła gąbińska szkoła muzyczna.

Wydarzenia takie jak to - mające 
miejsce pod Gąbinem są bez wątpie-
nia ważnym elementem kultywowa-
nia i odkrywania historii, zwłaszcza tej 
z która przez lata starano się walczyć. 
Okres działalności „żołnierzy wyklę-
tych” do dziś stanowią swoistą białą 
plamę w ciągu wydarzeń historycznych 
- tak na poziomie ogólnokrajowym jak 
i lokalnym. Działalność antykomuni-
stycznego podziemia, mająca swoje 
jasne jak i ciemne strony, jest jednak 
coraz bardziej znana właśnie dzięki 
takim oddolnym inicjatywom społecz-
nym jak budowa miejsca pamięci przez 
stowarzyszenia Pro Patria. Warto po-
znawać historię takich ludzi jak Henryk 
Jóźwiak, Władysław Dubielak, Leonard 
Koprowicz czy Wiktor Sumiński, gdyż 
ich działalność to bez wątpienia część 
naszego dziedzictwa - ukazująca, iż na-
rzuconej siłą władzy, Polacy nigdy nie 
tolerowali i tolerować nie będą.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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O Ignacym Rojewskim – lekarzu, wojskowym, poecie, 
sportowcu, a przede wszystkim gąbinianinie

Historia kojarzy się zazwyczaj z od-
twarzaniem dat i minionych wydarzeń. 
Często pomijamy w tym wszystkim 
pierwiastek ludzki. Uogólniamy i wpi-
sujemy uczestników poszczególnych 
wydarzeń w szerszą perspektywę,  
a przecież historia to przede wszystkim 
ludzie. Ich radości, smutki, trudy i suk-
cesy odcisnęły się nie tylko w pamięci 
potomnych, architekturze i fizycznej 
obecności ale także w mentalności  
i sferze duchowej. Mówmy więc jak 
najwięcej o ludziach, bo to oni tworzyli 
historię a nie historia ich. Dziś pragnę 
przybliżyć czytelnikom postać jednego 
z dawnych mieszkańców miasta - pa-
trioty, lekarza, sportowca, społecznika 
- Ignacego Rojewskiego. Zapraszam do 
lektury.

Igor Ignacy Rojewski  urodził się 
2 stycznia 1933 roku w Gąbinie. Jego 
rodzice – Zygmunt i Sabina (z domu 
Jasińska) pochodzili z patriotycznej  
i oddanej sprawie polskiej rodziny. Sie-
lankę młodzieńczego życia przerwała 
wojna. Niedługo po wkroczeniu Niem-
ców do Gąbina, ojciec  Ignacego wraz 
ze swoimi braćmi został aresztowany  
i wywieziony do obozu w Mauthau-
sen-Gusen, gdzie zmarł w 1940 roku.

Odeszli na Wieczną Wartę
Niech pamięć o Ich męce
nigdy nie zaginie
Niech Naród Polski  
nie szczędzi pamięci
Chwała Im  
- oddali swe Życie w wierze

Że Polska nie zginie
I nie zginęła
Cześć Ich Pamięci!!!
Syn 

Ignacy Rojewski

Po wojnie Ignacy ukończył szkołę 
podstawową oraz liceum w Gąbinie. 
Był aktywny sportowo i społecznie, 
działając w strukturach harcerskich  
i strażackich. Należał do ZHP, działał 
w organizacji Służba Polsce. Uprawiał 
lekkoatletykę, dżudo, boks, tenis,nar-
ciarstwo, grał w piłkę nożną. Był mi-
strzem Gąbina w zawodach biegowych 
w 1949 roku. Po ukończeniu szkoły 
średniej przeniósł się do stolicy, gdzie 
studiował medycynę w Warszawskiej 
Akademii Medycznej. Ukończył ją  
w 1957 roku. Staż podyplomowy odbył 
w Warszawie i Rabce. Rozpoczął także 
specjalizację w zakresie laryngologii 
dziecięcej. W 1960 roku dobrze zapo-
wiadającą się karierę medyczną prze-
rwało powołanie do Ludowego Woj-
ska. Przełożeni, doceniając jego zdol-
ności medyczne zaproponowali mu 
stałą pracę w strukturach wojskowych 
jako lekarza. W 1965 roku ukończył 
specjalizację I stopnia z laryngologii 
dla dorosłych zaś w 1968 specjaliza-
cję II stopnia z laryngologii dziecięcej. 
W armii dosłużył się stanowiska Ko-
mendanta Eszlonu Wojskowego oraz 
Komendanta Szpitala Chirurgicznego 
w Bazie Szpitalnej Frontu. Tuż przed 
ogłoszeniem stanu wojennego odszedł 
z wojska w randze podpułkownika. 

Jestem żołnierzem z krwi i kości
Mam szlify oficera
Na stan wojenny dostaję mdłości
I bierze mnie cholera
To nie jest wojna
Gdy brat do brata
Strzela i łamie prawa
To nie jest wojna
Prawdziwa wojna
To politikierów zabawa
Ja stary wiarus
Zwracam się do Was
Do Was - wy moi rodacy
Walczcie i nie pozwólcie strzelać
Do braci - do ludzi pracy!

Po roku 1981 Ignacy zamieszkał 
w Zakopanem. Pracował  m.in. w sa-
natorium dla dzieci jako laryngolog. 
Swój wolny czas poświęcał na dzia-
łalność społeczną oraz swoje spor-
towe zainteresowania. Żył skromnie  
w małym mieszkaniu. Jako lekarz nigdy 
nie pobierał opłat za prywatne wizyty  
u pacjentów, utrzymując się jedynie  
z wojskowej renty i szpitalnego wyna-
grodzenia. Uprawiał sport i rozwijał  
działalność literacką. W mieszkaniu 
posiada całą ścianę pucharów, zdo-
bytych za osiągniecia w narciarstwie. 
Bardzo dobrze znał się ze Stanisła-
wem Marusarzem, wybitnym polskim 
skoczkiem narciarskim, wicemistrzem 
świata w skokach w Lahti w 1938 roku, 
kurierem AK. Do dziś jest aktywnym 
członkiem zakopiańskiego AZS-u oraz 
Tatrzańskieg Okręgowego Związku 
Narciarskiego. W ostatnim czasie prze-
rzucił się na narty biegowe. Jak sam 
przyznaje - te zjazdowe są już nie na 
jego wiek. Zresztą, jeśli mowa o wieku, 
warto przytoczyć tutaj małą anegdot-
kę. Opwiedział mi ją Lech Łukaszewski, 
który w 2016 roku odwiedził Ignacego:

Jechaliśmy przez Zakopane. Ignacy 
pewnie prowadził swój mały samo-
chód, przemykając wąskimi uliczkami 
miasta. W pewnym momencie chciał 
zmienić pokrętłem rozgłośnię radio-
wą. Miał z tym duży problem, gdyż od 
jakiegoś czasu trzymały go skurcze w 
prawej dłoni. Powiedział, że trochę to 
kłopotliwe, ale poprzedniego dnia grał 
w turnieju tenisa i w sumie dał sobie 
radę. Wiesz, trochę mnie ta prawa 
ręka bolała, toteż grałem lewą. Zają-
łem II. miejsce - powiedział jakby nigdy 
nic 83-letni Ignacy.

Mimo swoich lat nadal lubi biegać. 
Uczestniczy w zawodach sportowych, 
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Rojewskiego – równie mocno związa-
nego z ziemią gąbińską. W ubiegłym 
roku wydali oni książkę „Było ich pięciu. 
Dzieje rodzin Rojewskich z Gąbina.”

Z Ignacym Rojewskim miałem 
przyjemność rozmawiać w czerwcu 
br. sympatyczną, ponad godzinną roz-
mowę oparliśmy głównie o tematy 
gąbińskie, wspominając znane nam 
osoby (głównie rodzina), miejsca  
i wydarzenia z historii Gąbina. Mimo 
wielu dzielących nasze pokolenia lat, 
konwersacja była niezwykle ciekawa  
i pouczająca. Niniejszy artykuł dedy-
kuję Panu Ignacemu, życząc jednocze-
śnie wielu lat zdrowia i pomyślności.

Przy pisaniu tekstu oparłem się  
o artykuł „Ppłk w st. spocz. lekarz Igna-
cy Rojewski – zapomniany laryngolog 
dziecięcy, działacz sportowy, myśliwy 
i poeta” z czasopisma „Skalpel” nr 
7-8 2018, autorstwa prof. zw. dr hab. 
med. Jerzego Olszewskiego - Dziekana 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi (zbież-
ność nazwisk przypadkowa).Lechowi 
Łukaszewskiemu dziękuję za materiały 
tekstowe, zdjęcia a przede wszystkim 
wielką wiedzę o Igorze Ignacym Ro-
jewskim, którą z chęcią mi przekazał. 
Autorami wierszy zawartych w artyku-
le jest Ignacy Rojewski.
I wreszcie refleksja...
Po cóż pisać wiersze
Które nie pomogą
I które nie wzruszą nikogo
ni razu
Świat i tak pędzi swoją drogą
A serca nie wskrzesisz
Jeżeli jest z głazu!

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: archiwum TMZG

udowadniając, iż jogging uprawiać 
można niezależnie od wieku. W 2016 
roku brał udział w Zakopiańskim Biegu 
Niepodległości. Przebiegł „zaledwie”  
5 kilometrów.

Poza sportem Ignacy pisze wiersze 
oraz udziela się w teatrze im. Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza w Zakopa-
nem. Jego poezja jest tam często re-
cytowana. Razem z Rafałem Sonikiem 
- polskim rajdowcem samochodowym, 
działa  w lokalnej grupie  „Nasz Kaspro-
wy.” Mocno podkreśla swoje przywia-
zanie do Zakopanego, jednak to Gąbin 
jest jego prawdziwym domem.

Zawsze i wszędzie pamiętam, że po-
chodzę z Gąbina - małego historyczne-
go miasteczka rolniczo-rzemieślniczego  
z Mazowsza, znanego od 1322 roku...- 
pisze Ignacy we wstępie, którtkiej histo-
rii swoich losów, którą cały czas spisuje 
i uzupełnia. Jego łaczność z Gąbiniem, 
mimo setek kilometrów, dzielących na-
sze miasto od Zakopanego, podtrzymują 
kontakty z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej, którego jest honoro-
wym członkiem. 1 września Ignacy był 
na Westerplatte. Od razu przesłał do 
prezes Anny Ostrowskiej zdjęcia z pod-
pisem „Reprezentuję Gąbin, tu na We-
sterplatte, gdzie to wszystko się zaczęło.” 
Piękne słowa, zważywszy na to jak wiele 
straciło nasze miasto w konflikcie 1939-
1945. Piękna jest też jego pamięć o miej-
scu, który domem jest już tylko w sercu. 

Czasem myślę o śmierci
Nie wiem czy uwierzycie
Że najbardziej Was kocham
Kocham zawsze życie
W życiu miłość się liczy
Miłość i wiara w człowieka
Miałem to wszystko
Więc - nie żal patrzeć
Jak młodość ucieka

Swoje podejście do życia oparł  
o maksymę: Żyć tak, aby niczego nie 
żałować. I chyba dochował jej wierno-
ści. Przeżył wiek XX z całym jego okru-
cieństwem i tragedią, będąc zawsze 
tym samym Ignacym Rojewskim, który 
przechadzał się wąskimi uliczkami Gą-
bina z lat swojej młodości. 
Ponieważ każdy z nas ma ciało 
i duszę
Więc tych kilka słów powiedzieć 
Wam muszę
Na duszy się nie znam
-zostanę przy ciele
Duszę leczy Pasterz
-nas
uzdrowiciele, lekarze, trenerzy.
Dusza pójdzie do nieba
Każdy Polak wierzy
A rozważanie co ważniejsze
-czy ciało
-czy dusza
Każdego Chrześcijanina do reflek-
sji zmusza
Bo my grzesznicy, bez Pisma 
Świętego
i dobrego Pasterza
-sami
nie zgłębimy tego!
Chce być pochowany w Gąbinie, co 
zgrabnie i dosyć żartobliwie opisał 
w swoim wierszu Testament. 
A kiedy sobie wreszcie umrę
To kupcie mi dębową trumnę
Połóżcie mnie w mundurze
I żołnierskiej czapce
Przy moim Ojcu
I przy mojej Matce
Koniecznie w Gąbinie
przy winie!

Warto dodać, iż Ignacy Rojewski jest 
stryjecznym bratem ks. prof. Andrzeja 
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Dobiegł końca rok harcerski…

Zbieram makulaturę, chronię lasy

Wspólne ognisko było okazją do 
podsumowania całorocznej pracy.  
W piątek, 7 czerwca, grono „Bratków” 
powiększyło się o sześciu zuchów, sze-
ścioro adeptów stało się też pełno-
prawnymi członkami drużyny. Wręczo-
nych zostało 20 gwiazdek zuchowych  
i 130 sprawności – całoroczna praca zo-
stała nagrodzona! W części piknikowej 
można było zjeść pyszne babeczki, kieł-
baski – po uprzednim naostrzeniu kijka, 
zrobić i upiec podpłomyki, nauczyć się 
szyfrów, węzłów, popląsać, pośpiewać 
czy zmierzyć się z alfabetem Morse’a. 
A największą atrakcją były pochodnie!

„Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Przy-
jaciele i Sympatycy – dziękujemy za Wa-
szą obecność! Dziękujemy za wsparcie 
naszego hufca – każda „cegiełka” to 
krok bliżej do wymarzonego sztandaru 
i nadania imienia Szarych Szeregów! 
Dziękujemy instytucjom i organiza-
cjom, z którymi współpracowaliśmy 
przez cały rok, m.in.: Miejsko-Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury w Gąbinie (za 
udostępnienie miejsca na zbiórki i uro-
czystości), Związkowi Piłsudczyków Od-

dział Gąbin, Stowarzyszeniu Rodzin Ka-
tolickich, Towarzystwu Przyjaciół Zie-
mi Gąbińskiej, Gąbin Biega, szkołom, 
niezawodnym darczyńcom i wszyst-
kim, którzy nas wspierali z Burmi-

strzem Miasta i Gminy Gąbin na czele. 
Honorowymi gośćmi byli: komendant 
Hufca „Mazowsze” Płock, hm. Adam 
Wenkler oraz pwd. Krzysztof Bawtrol.”

Opracowanie: A. Brodowska

Od lutego do końca maja harcerze 
z zastępu „Fatamorgana” gromadzili 
kilogramy gazet, czasopism, tektur, pa-
pierzysk, niepotrzebnych książek. 

Później segregowali, układali, pa-
kowali, dźwigali i sprzedawali. Z kilo-
gramów zrobiła się tona, a nawet nie-
co ponad: 1220 kg. 

Jakaż była radość przy zakupie 
namiotów! Dwa śliczne trzyosobowe 
komfortowe namioty z technologią 
Fresh&Black świetnie sprawdziły się 
podczas Rajdu Wisła!

Opracowanie: A. Brodowska
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XLII Ogólnopolski Rajd Wisła
Rajd zgromadził 

na swoich sied-
miu trasach 830 
zuchów, harce-
rzy i instrukto-
rów z przeróż-
nych chorągwi 
i hufców. Gą-

bińskie patro-
le: Bratki, Młode 

Wilczki, Fatamorga-
na i Kluski z Truskawkami 

zmierzyły się z tematyką II wojny, nad-
chodzącym Ragnarökiem, indiańskimi 
przygodami, a pod chmurami Keple-
ra 22-b odkryli historię, której długo 
nie zapomnieli. Uśmiechnięci, pełni 
energii i zapału przemierzali szlaki Ma-
zowsza, aby w sobotnie popołudnie 
dotrzeć do Stanicy w Gorzewie, zjeść 
przepyszną (jak zawsze) grochówkę, 
spotkać się wieczorem przy wspólnym 
ogniu, a potem długo jeszcze śpiewać, 
rozmawiać, wspominać… Wszyscy spi-
sali się znakomicie, a najmłodsza bo-
haterka, pięcioletnia Zośka, czeka już 
niecierpliwie na następną wyprawę!

Opracowanie: A. Brodowska
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Pożegnanie lata  
- Gąbin 2019

W dniu 14 września 2019 r. na pla-
cu targowym w Gąbinie odbyło się Po-
żegnanie Lata - Gąbin 2019.

Uroczystości rozpoczęły się o go-
dzinie 16:00. Zgromadzoną na miej-
skim targowisku publiczność powitała 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie Benedykta Wacho-
wicz inaugurując tym samym kolejną 
już odsłonę miejsko-gminnego święta.

Konferansjerki wydarzenia – San-
dra Ramotowska oraz Edyta Stańczak, 
zapowiedziały występujące zespoły. 
Jako pierwsze na scenie zaprezento-
wały się przedszkolaki z Gąbina. Grupa 
Pszczółki pod kierunkiem Aleksandry 
Zalewskiej przygotowała układ chore-
ograficzny do piosenki „Ruch to Zdro-
wie”. Wiewiórki z grupy Kamili Matu-

szewskiej zaprezentowały taniec „Rock 
n’ Roll”. Z kolei Żabki, przygotowane 
przez Małgorzatę Olczak zatańczyły do 
piosenki „Żaby Aby.” Najstarsza grupa 
Leśne Duszki, których opiekunem jest 
Ewa Ostrowska zaśpiewały i zatańczyły 
piosenkę „Taniec Maja”.

Następnie na scenie pojawiły się 
dzieci z Nowego Grabia. Amelia Za-
wadzka oraz Maria Paradowska za-
śpiewały piosenki „Rzeka Marzeń” 
oraz „Tyle Słońca w Całym Mieście”. 
Ostatni utwór zaprezentowała Julia 
Duda zaśpiewała „Wrecking Ball” z re-
pertuaru piosenkarki Miley Cyrus.

Pokaz wokalny mogliśmy usłyszeć 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Gąbinie, którą reprezen-
tował chór szkoły „Kantata”.

Kolejnym punktem programu był po-
kaz zespołów tanecznych MGOK w Gąbi-
nie – Szalone Stópki, Bajlanda, No Name.

Tuż po godzinie 17:00 na scenie po-
jawił się zespół Szafa Gra – grupa wo-
kalno-rozrywkowa powstała w 2003 r. 
Repertuar „Szafy” to piosenki z lat 70’ 
80’ 90’ 00’ w ciekawych i zaskakujących 
interpretacjach – piosenki znane, od-
kryte na nowo, wykonywane z dawką 
humoru i przymrużeniem oka. Koncert 
przypadł do gustu publiczności, której 
spodobały się nie tylko wielobarwne 
stroje i bogaty repertuar ale także bra-
wurowe popisy sceniczne, które roz-
bawiły słuchaczy i rozgrzały atmosferę 
wczesnojesiennego wieczoru.

Podczas imprezy miały miejsce 
prezentacje lokalnych klubów rowe-

KANTATA Chór Szkoły Podstawowej w Gąbinie „Żabki” z gąbińskiego przedszkola podczas Pożegnania Lata
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Pożegnanie lata  
- Gąbin 2019

rowych: Gąbin Team oraz Tandem Gą-
bin. Przedstawili oni swoją działalność 
i ramy określone w statutach stowa-
rzyszeń. Wypowiedzi podparte były 
prezentacjami multimedialnymi, które 
zobrazowały działalność rowerowych 
stowarzyszeń.

Na scenie mogliśmy również usły-
szeć piosenki czteroosobowego ze-
społu Cygańskie Gitary. Zespół tanecz-
no – wokalny grający znane i lubiane 
przeboje gwiazd Romów: Don Wasyl, 
Wasyl Junior, Dziani i innych wykonaw-
ców z Festiwali Romów w Ciechocinku 
i Glinojecku. Oko cieszyły zwłaszcza 
piękne figury taneczne oraz bogactwo 
strojów, które doskonale wpasowy-
wały się w charakter prezentowanych 
utworów.

Gąbińskie przedszkolaki z grupy „Pszczółki”

Przedszkole w Gąbinie – grupa „Wiewiórki”

Zespół MEJKCygańskie Gitary



40

www.gabin.pl

Tegoroczną gwiazdą wieczoru pożegnania lata był zespół Mejk – grający mu-
zykę disco polo. W branży muzycznej zespół ten jest doskonale znany z utworów: 
„To chyba cud”, „Tańczę z nim do rana”, „Graj dla mnie”, „Na parterze”, a także 
„O mamma mia” i „Dzisiaj Cię ukradnę”. Koncerty grupy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem i tak było też w Gąbinie. Licznie zgromadzona publiczność zde-
cydowanie to potwierdziła. Na gąbińskim targowisko obecnych było około tysiąca 
słuchaczy, którzy bawili się doskonale, wspaniale integrowani przez muzyków ze 
sceny. Pożegnanie Lata zakończyło się zabawą taneczną, która trwała do godziny 
23:00.

Jak co roku na uczestników wydarzenia czekały stoiska gastronomiczne, pro-
mocyjne oraz handlowe. Dla najmłodszych przygotowane były z kolei dmuchańce 
oraz karuzele.

...i Grupa Bajlanda z MGOK w GąbinieSzalone Stópki ...

Młodzież z MGOK w Gąbinie - grupa No Name

Cygańskie Gitary

Gwiazda Pożegnania Lata 2019 – zespół Mejk
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Organizatorem wydarzenia byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gąbinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Wsparcia wyda-
rzeniu udzieliły: Firma OPTIS, zapewniająca scenę, telebimy oraz 
nagłośnienie oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Mo-
niuszki w Gąbinie.

Opracowanie: M. Świerzyńska
Fot: A. Świerzyński. W. Olszewski

Grupa przedszkolna z Gąbina Leśne Duszki Zespół Szafa Gra



42

www.gabin.pl



43

www.gabin.pl

Danuta Puternicka ZAKŁAD MASARSKI „DANKO”
Przemysław Chojnacki LEVEL Biuro Usług Geodezyjnych
Piotr Andrzejewski PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO BUDOWLANYCH S A
Jadwiga Garstka Bank Spółdzielczy w Gąbinie
Paweł Szewczyk RSC RECYCLING SERVICE CENTER
Przemysław Żabka i Piotr Buła „Fructoplant” Sp. z o.o

Sławomir Goszczycki, Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO Sp.J.  
Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki

Dariusz Szewczyk P.H „DAREN”
Jerzy Lodziński Handel-Pośrednictwo Usługi-Transport
Sylwia Jażdrzyk Pizzeria Manhattan
Jacek Wojtalewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWIS
Remigiusz Zalewski Global-Lan
Ewa Bliźniak Sklep Papierniczy „Żak”
Marian Gil ZAKŁAD USŁUGOWO- PRODUKCYJNO-HANDLOWY „INTER-MAR”
Milewska Jadwiga Sklep Spożywczo-Przemysłowy Millewska Jadwiga, Tomasz Bardyszewski
KRZYSZTOF BARANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „ROL-REMONT
Witold Szabliński Prywatny Gabinet Weterynaryjny
Mirosław Tarka ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „TRANSTAR”
Wojciech Ziarkowski FOLK pizza&bistro
Krystyna Stańczak Agencja Ubezpieczeniowa
Jan Bedyk P.H.U. „BEDYŚ” Spółka Cywilna Jan Bedyk
Katarzyna Stańczak-Głowacka Agencja Ubezpieczeniowa
Danuta Paczkowska Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Wojciech Gronkiewicz Firma Gastronomiczna Gronkiewicz
Łukasz Górski Kulturka Pizza&Bar
Rafał Berliński SPECTRUM RBC SP Z O O
Aleksander Dutkowski Hurtownia Rowerów
Iwona Lewandowska MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB LINKK
Teresa kwiatkowska Zakład Handlowo-Usługowy „Tech - Bud”
Joanna Kwiatkowska-Kacprzak Pracownia architektoniczna ARCHISPROJEKT
Piotr Jażdrzyk Sklep Przemysłowy
Sławomir Zasiewski Be!Interactive
Mateusz Kaźmierczak Restauracja Dadźbóg Zacisze BIS
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Koła Gospodyń Wiejskich z wyróżnieniami
Podczas „XI Festynu na ludowo 

w Mieście Róż” w Kutnie, (członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich z Topólna  
i Troszyna Polskiego) nasze gospody-
nie zdobyły pierwsze miejsca w kate-
goriach: najlepsze nalewki, najładniej-
sze stoisko oraz najsmaczniejsze dania 
bezmięsne.

Festiwal odbył się 30 czerwca 2019 
roku. Kutnowski Park Traugutta gościł 
tego dnia lokalnych artystów, rzemieśl-
ników oraz twórców ludowych. Były 
wśród nich Koła Gospodyń Wiejskich 
z ziemi gąbińskiej. Prezentując swoje 
wyroby: ciasta, nalewki oraz lokalne 
przysmaki - zachwyciły degustatorów  
i przybyłych do Kutna gości. Przełożyło 
się to na pierwsze miejsca dla KGW To-
pólno, w kategoriach: najlepsze nalew-
ki oraz najładniejsze stoisko. KGW Tro-
szynianki z Troszyna Polskiego zdobyło 
z kolei nagrodę za najsmaczniejsze 
dania bezmięsne. Ostatecznie z czte-
rech kategorii aż trzy przypadły kołom 
gospodyń wiejskich z ziemi gąbińskiej.

Gospodynie z Topólna aktywnie 
uczestniczą w życiu kulturalnym ziemi 
gąbińskiej. Będąc obecne na każdej 
dużej uroczystości gminnej, w tym 
Dniach Gąbina czy Pożegnaniu Lata, 
promują lokalny folklor i dziedzictwo 
kulinarne regionu.

Podobnie rzecz ma się z Troszynian-
kami – jednym z najmłodszych KGW na 
ziemi gąbińskiej. Ostatnimi czasy nasze 
gospodynie wyruszyły nieco dalej, jak 
widać ze znakomitym skutkiem. Życzy-
my dalszych sukcesów w rozwoju swo-
jej działalności.

Na terenie gminy działa obec-
nie siedem kół gospodyń wiejskich 
(KGW Czermno, KGW Topólno, KGW 

Lipińskie, KGW Nowy Kamień, KGW 
Troszynianki, KGW Nowe Grabianki, 
KGW Polskie Grabianki). W tym roku 
powstały aż trzy nowe koła gospodyń, 
w Troszynie Polskim, Nowym Gra-
biu i Grabiu Polskim. Warto dodać, iż 
od 2018 roku, Koła Gospodyń Wiej-

skich mają osobowość prawną i mogą 
prowadzić swoją działalność w szer-
szym zakresie oraz pozyskiwać środki  
zewnętrzne.

Opracowanie: W. Olszewski, 
fot: KGW Topólno
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KGW Czermno w Wiecznym Mieście

Gospodynie z Czermna, wraz z oso-
bami towarzyszącymi, zwiedziły najważ-
niejsze rzymskie zabytki. Panteon, Kolo-
seum, Schody Hiszpańskie, Fontanna di 
Trevi czy Schody Hiszpańskie - wszystko 
to mogli zwiedzić nasi mieszkańcy, prze-
chadzając się wąskimi uliczkami wiecz-
nego miasta. Uczestnicy wycieczki wzięli 
również udział w audiencji generalnej 
Papieża Franciszka na Placu Świętego 
Piotra w Watykanie. Nie zabrakło także 
przystanku w miejscu chwały polskiego 
oręża – Monte Cassino. Na cmentarzu 
wojennym u podnóża zabytkowego 
klasztoru, wycieczka oddała hołd pole-
głym polskim żołnierzom. Gospodynie 
zwiedziły również piękną Wenecję, za-
chwycając się bogatą architekturą oraz 
klimatycznymi uliczkami, tego północ-
nowłoskiego miasta.

Majowa wyprawa była kolejnym 
już wyjazdem, zorganizowanym przez 
Gospodynie z Czermna. Do tej pory 
KGW zorganizowało wyprawy krajowe 
oraz zagraniczne w tym na Litwę, do 
Czech oraz Austrii.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerm-
nie powstało w 1964 roku. Na począt-
ku liczyło 15 członkiń. Założycielkami 
były Stefania Dubielak oraz Eugenia 
Dubielak. Głównym celem działalno-
ści było rozwijanie i propagowanie 
folkloru. Członkinie KGW należały do 
zespołu ludowego Czermno kierowa-
nego przez Janinę Brzezińską. Zespół 
ten brał udział w dożynkach krajowych 
oraz wielu koncertach i festiwalach 
w całym kraju zdobywając szereg na-
gród i wyróżnień. W latach 70-tych  
i 80- tych KGW organizowało kursy go-
towania, pieczenia, kroju i szycia, jak 
również liczne zabawy i wycieczki au-
tokarowe. Przez długie lata KGW było 
również dystrybutorem piskląt na wsi.

W roku 2016 Koło Gospodyń Wiej-
skich Czermno zostało zarejestrowane 
jako stowarzyszenie i liczy obecnie blisko 
50 członkiń. W dalszym ciągu staramy 
się propagować folklor, bierzemy udział 
m.in. w Dniach Gąbina, dożynkach para-
fialnych, pożegnaniu lata, organizujemy 
wycieczki po Polsce i nie tylko. Współ-
pracujemy z OSP i Szkołą Podstawową 
w Czermnie. Poprzez to staramy się inte-
grować naszą lokalną społeczność.

Opracowanie i fot.: KGW Czermno

W maju br. Koło Gospodyń Wiejskich z Czermna zorgani-
zowało wycieczkę dla swoich członków. Jej celem była sło-
neczna Italia oraz wieczne miasto Rzym.

Jak mówi Prezes KGW: Cały świat stoi przed nami otwo-
rem! i nie tylko wyjazdy, ale również wspólne dożynki, gotowa-
nia oraz pieczenie ciast a może coś nowoczesnego, np. aerobik 
lub nauka zumby – czemu nie?

„
„

Uczestnicy wyprawy pozują do wspólnego zdjęcia 
na Via Della Conciliazione
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XIV DoZynki ParafIalne 
w Czermnie

.

Uroczystości dożynkowe tradycyjnie 
rozpoczęły się od Mszy Świętej w ko-
ściele parafialnym w Czermnie. Liturgię 
odprawił ksiądz proboszcz Tadeusz Żer-
dziewski. Po nabożeństwie wielobarw-
ny korowód mieszkańców oraz gości, 
wraz z poświęconymi wieńcami dożyn-
kowymi i chlebami, przemaszerował na 
teren czermińskiej szkoły podstawowej, 
gdzie miały miejsce główne obchody 
dożynkowe. Na przedzie dumnie ma-
szerowali strażacy z OSP Czermno, tuż 
za nimi szły poczty sztandarowe oraz 
gospodarze tegorocznej, czternastej już 
odsłony czermińskich dożynek (Monika 
Zaleska z Czermna oraz Stanisław Perka 
z Przemysłowa). Pięknie prezentowały 
się zespoły ludowe, cieszące oko kolo-
rowymi strojami. W dalszej kolejności 
maszerował Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin oraz przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Płocku i pozostali 
uczestnicy dożynek.

Boisko szkolne – miejsce tegorocz-
nych uroczystości było gęsto zastawio-
ne stoiskami regionalnymi i promo-
cyjnymi. Na przybyłych gości czekały 
pyszne wyroby regionalne lokalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich: ciasta, chle-
by, konfitury, owoce. Towarzyszyły im 
stoiska promocyjne: MODR, KRUS, 
Ubezpieczeń. Wystawiła się również 

szkolna kawiarenka oraz punkt loteryjny pod 
nazwą „kosz szczęścia.” Dużą atrakcją cieszyły 
się punkty gastronomiczne, oferujące ciepłą 
grochówkę (ufundowanej przez ks. T. Żer-
dziewskiego i przygotowanej przez znakomi-
tą kucharkę - gospodynię ks. proboszcza) oraz 
kiełbaski z grilla. Dla najmłodszych przygoto-
wano, stoiska z watą cukrową, obwarzanka-
mi, punkt widokowy z podnośnikiem (obsłu-
giwany przez OSP Dobrzyków) oraz stoisko 
z kozami. Zwierzęta można było pogłaskać 
oraz nakarmić co stanowiło nie lada atrakcję. 
Punktem centralnym uroczystości była oczy-
wiście pięknie i kolorowo przystrojona sce-
na, pod którą ustawiono wieńce dożynkowe  
(z miejscowości: Czermno, Nowe Wymyśle, 
Stary Barcik) oraz kosz z darami.

Obrzęd dożynkowy otworzył Burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz zespół ludowy  
z Czermna. Burmistrz, wraz z dyrektor Ma-
rzeną Ledzion oraz gospodarzami dożynek, 
wedle tradycji obtańcował wieniec, a także 
podzielił się chlebem dożynkowym z uczest-
nikami uroczystości.

W części artystycznej na scenie pojawiły 
się zespoły ludowe z Czermna, zespół „Kamie-
niaki”, a także dwie grupy artystyczne, działa-
jące przy MGOK w Gąbinie. Towarzyszyły im 
także zespoły szkolne ze Szkoły Podstawowej 
w Czermnie. Artyści zaprezentowali repertu-
ar utrzymany głównie w klimatach ludowych 
jednak tego dnia nie brakowało i bardziej 

Przełom sierpnia i wrze-
śnia to w tradycji ludowej 
czas dziękczynienia za plo-
ny. W setkach miejscowości  
w całym kraju odbywają się 
barwne uroczystości dożyn-
kowe, które wieńczą okres 
wytężonej letniej pracy rol-
ników i zapowiadają dalsze, 
jesienne prace na roli. Do-
żynki odbyły się również  
w Czermnie. Jak co roku 
uroczystość charakteryzo-
wała się dużym rozmachem 
i wspaniałą atmosferą.

Orszak dożynkowy
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współczesnej muzyki, bardziej odpowiadającej 
młodszej części widowni.

Gościnnie na XIV. Dożynkach Parafialnych 
w Czermnie wystąpił również zespół „Grzybo-
wianki” ze Słubic.

W czasie uroczystości burmistrz, wraz  
z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Gąbin 
Edwardem Wilgockim, dziękował rolnikom za 
ich ciężką pracę na roli oraz tegoroczne plony. 
Słowa wdzięczności padły również z ust Wice-
starosty Płockiego Iwony Sierockiej.

Tegoroczne uroczystości, mimo niezbyt 
sprzyjającej aury z pewnością można zaliczyć 
do udanych. Duża liczba atrakcji, wspaniały kli-
mat oraz frekwencja sprawiły, iż czternasta już 
edycja czermińskich dożynek parafialnych, tak 
jak wcześniejsze, pozytywnie zapisze się w hi-
storii lokalnej społeczności. Z niecierpliwością 
wyglądamy już kolejnych dożynek w Czermnie.

Opracowanie: W. Olszewski

Występy artystyczne

Stoisko ze zwierzętami

Uczestnicy dożynek
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15 września odbyły się do-
żynki parafialne w Gąbi-
nie. Obchody święta plo-
nów rozpoczęły się uroczy-
stą Mszą Świętą o godzinie 
12:00 w gąbińskiej świątyni.

Starostowie dożynek: Krzysztof Le-
dzion z miejscowości Lipińskie oraz Ja-
nina Żabka z Rybia dziękowali Bogu za 
tegoroczne plony, składając dar chleba 
upieczonego z tegorocznej mąki.

Wieńce dożynkowe przygotowa-
li: Koło Gospodyń Wiejskich Topólno, 
sołectwo Jadwigów, Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu, Koło Gospodyń Wiejskich 
Kamień, natomiast  kosz dziękczynny 
Koło Gospodyń Wiejskich Lipińskie.

Dożynki w parafii p.w. 
Świętego Mikołaja w Gąbinie

Tradycyjne dzielenie dożynkowego 
chleba
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Oprawę mszy św. przygotowali: Ze-
spół H7 oraz Chór Parafialny, w liturgii 
udział wzięły dzieci w strojach ludo-
wych z zespołu Kamieniaki ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
wraz z Przewodniczącym Rady i staro-
stami dożynek w tradycyjnym obrzę-
dzie, częstowali zebranych dożynko-
wym chlebem.

Po mszy św. ksiądz proboszcz za-
prosił uczestników na skromny poczę-
stunek.

W obchodach udział wzięły de-
legacje lokalnego samorządu, pocz-
ty sztandarowe, mieszkańcy i goście  
parafii.

Opracowanie: M. Świerzyńska
Fot: W. Olszewski

Zespół „Kamieniaki" z Nowego Kamienia
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II Dożynki  
w parafii p.w. Św. Leonarda  
w Troszynie Polskim

8 września br. już po raz 
drugi odbyły się dożyn-
ki parafialne w Troszynie  
Polskim.

Obchody dożynkowe rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 
12:00 koncelebrowaną przez księdza 
proboszcza Stanisława Piętkiewicza  
i księdza emeryta Stanisława Kruszew-
skiego. Duchownym asystował kleryk 
Cezary Zawada pochodzący z Nowego 
Wiączemina.

Uroczystości po mszy dożynkowej 
przeniosły się na plac przykościelny, 
gdzie przygotowano ozdobioną tego-
rocznymi plonami scenę oraz stoiska 

handlowe, regionalne i gastronomicz-
ne. Gości i parafian witali księża, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Borkach 
Irena Mofina oraz starostwie dożynek 
– Bożena Siemińska z Nowego Wiącze-
mina i Andrzej Łyziński z Potrzebnej.

Wieńce dożynkowe wykonali 
przedstawiciele: KGW Troszynianki, 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  
w Nowym Troszynie, z kolei kosze 
dziękczynne przygotowali mieszkańcy 
wsi Nowy Troszyn, Wiączemin oraz 
Piaski.

Tradycyjnego obrzędu dożynko-
wego pt. „Zbożem szumią złote kłosy” 
dokonał Zespół Tańca Ludowego Ma-
sovia Politechniki Warszawskiej Filia 
w Płocku. Podczas uroczystości zapre-
zentowały się zespoły: Grzybowianki & 
Grzybowiacy Zespół Ludowy im. Cecy-
lii Milczarek, a także zespół ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Borkach.

Dożynki oprócz tradycyjnego ob-
rzędu obfitowały w szereg atrakcji 
m.in. stoiska pełne potraw regional-
nych - przygotowane przez mieszkań-
ców oraz Koło Gospodyń Wiejskich 

Troszynianki, stoiska handlowe, dorad-
cze. Jedną z atrakcji, szczególnie cieka-
wą dla najmłodszych uczestników, była 
prezentacja zwierząt egzotycznych, 
prowadzona przez zaprzyjaźnionego 
z księdzem proboszczem, hodowcą 
zwierząt – Marcinem Majda. Dużą po-
pularnością cieszył się pokaz lotniczy 
przygotowany przez lotników z Aero-
klubu Przasnysz.

W dożynkach brali udział: przed-
stawiciele lokalnego samorządu, sołty-
si, parafianie i przyjezdni goście.

W obchodach dożynkowych 
uczestniczyli również członkowie za-
przyjaźnionego Stowarzyszenia Ami-
ties Echanges St-Barth/Gabin oraz Mer 
francuskiej gminy Saint Berthelemy 
d’Anjou, Dominique Brégeon, którzy  
w ostatnim tygodniu odwiedzają Mia-
sto i Gminę Gąbin.

Za wsparcie uroczystości organiza-
torzy dziękują: sołtysom, dyrektorowi 
szkoły, radzie pedagogicznej, Bogda-
nowi Cierpikowskiemu, Romanowi Ja-
błońskiemu.

Opracowanie M. Świerzyńska 
Fot. TerazGabin.pl
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Msza Święta w kościele w Troszynie Polskim

Podczas dożynek nie zabrakło dodatkowych atrakcji, w tym pokazów lotniczych

Wieńce dożynkowe

Stoiska gastronomiczne
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Pierwsze Dożynki Parafialne  
w Dobrzykowie
W niedzielę 22 września odbyły się ostatnie w tym roku dożynki parafialne w Mieście 
i Gminie Gąbin, a pierwsze w parafii Dobrzyków.

Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą 
w kościele parafialnym w Dobrzyko-
wie. O godzinie 12:00 parafianie oraz 
delegacje sołeckie m.in. z Korzeniówki, 
Ludwikowa, Nowego Grabia, Kosze-
lówki, Zaździerza, Górek, Dobrzykowa, 
Potrzebnej wraz z zaproszonymi gośćmi 
dziękczynili za tegoroczne zbiory. Dary 
dziękczynne złożyli starostowie dożynek: 
Sołtys Dobrzykowa Jerzy Matuszewski, 
Sołtys Jordanowa Agata Sosnowska; Ka-
tarzyna Zielińska-Rojek oraz Sołtys No-
wego Grabia Łukasz Zawadzki.

Po nabożeństwie uczestnicy doży-
nek zebrali się na przykościelnym pla-
cu, gdzie czekały liczne atrakcje w tym 
stoiska regionalne i gastronomicz-
ne. Wystawiły się m.in. KGW Nowe 
Grabianki i KGW Polskie Grabianki,  

gospodynie z Ludwikowa oraz Kosze-
lówki. Na uczestników dożynek czekały 
pyszne ciasta, bigosy, wędliny własnej 
roboty oraz wiele innych domowych 
potraw, pięknie prezentujących się na 
wielobarwnych stoiskach promocyj-
nych.

Dodatkową atrakcją była wystawa 
samochodów zabytkowych, dostępna 
na placu w pobliżu dobrzykowskiej 
świątyni parafialnej.

W uroczystościach wziął udział Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak, radni Miasta i Gminy Gąbin: 
Zbigniew Jakubowski, Tomasz Nowac-
ki, Marta Wąsik; goście-parlamenta-
rzyści: Posłanka Anna Ewa Cicholska, 
Poseł Piotr Zgorzelski oraz Wicestaro-
sta Powiatu Płockiego Iwona Sierocka.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: Anna Ewa Cicholska

Tytuł: "Krzyżówka jesienna"

Autor krzyżówki: A. Ś.
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9. Święto 30 listopada

10. Nowa instytucja opiekuńcza w Nowym Grabiu

11. Jedno z bardziej ekologicznych paliw

12. Nowa ulica w Gąbinie (krzyżuje się z ul. Wojska Polskiego)

13. Nie pierwsa ulica w Dobrzykowie

14. Gąbińska rzeka

15. 50 milionowa inwestycja w Gąbinie

16. Został po nich zbór w Nowym Wymyślu

Posłanka Anna Ewa Cicholska z go-
spodyniami KGW Nowe Grabianki
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1. Różańcowy miesiąc 
2. Święto plonów 
3. Zdrobniale wąsy 
4. Gwiazda Pożegnania Lata Gąbin 2019 
5. Ulica z biblioteką w Gąbinie 
6. Niewierny apostoł 
7. Nadwiślańska miejscowość z kompleksem bo-

isk sporotwych ORLIK w naszej gminie 
8. Miejscowość w gminie Gąbin ze stadionem pił-

karskim 
9. Święto 30 listopada 
10. Nowa instytucja opiekuńcza w Nowym Grabiu 
11. Jedno z bardziej ekologicznych paliw 
12. Nowa ulica w Gąbinie (krzyżuje się z ul. Wojska 

Polskiego) 
13. Nie pierwsza ulica w Dobrzykowie 
14. Gąbińska rzeka 
15. 50 milionowa inwestycja w Gąbinie 
16. Został po nich zbór w Nowym Wymyślu

Poziomo: 
2. Bada wzrok 
8. Przymierza lub Noego 
9. Komputera lub dźwiękoszczelny 
11. Święty, jego figurka stoi przy Wiśle  

w Jordanowie 
12. Franciszek, członek rządu powstańczego 

podczas Powstania Styczniowego 
13. Stolica Omanu 
14. Edward, Przewodniczący Rady Miasta  

i Gminy Gqbin 
16. Obraz sakralny, wyobrażaj,cy postacie 

świętych, charakterystyczny dla chrześci-
jańskich Kościołów wschodnich 

Pionowo: 
1. Używana przez dyrygenta 
3. Nazwisko ostatniego premiera II RP,  

urodzonego w Gąbinie 
4. Miejscowość z Domem Pomocy  

Społecznej 
5. Z klasztorem jasnogórskim 
6. Jedna z ulic na Osiedlu Pisarzy 
7. Imię patrona szkoły w Nowym Grabiu 
10. Jeden z kontynentów 
15. Rdzenny mieszkaniec Ameryki

Krzyżówka jesienna
Tytuł: "Krzyżówka jesienna"

Autor krzyżówki: A. Ś.
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9. Święto 30 listopada

10. Nowa instytucja opiekuńcza w Nowym Grabiu

11. Jedno z bardziej ekologicznych paliw

12. Nowa ulica w Gąbinie (krzyżuje się z ul. Wojska Polskiego)

13. Nie pierwsa ulica w Dobrzykowie

14. Gąbińska rzeka

15. 50 milionowa inwestycja w Gąbinie

16. Został po nich zbór w Nowym Wymyślu
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X Edycja Święta  
Pieczonego Ziemniaka  
– Nowe Grabie 2019

W niedzielę 6 października na terenie kompleksu szkolnego w Nowym Grabiu odbyły się uro-
czystości Święta Pieczonego Ziemniaka. Wydarzenie, skupiające lokalną społeczność szkolną 
oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, było organizowane już po raz dziesiąty.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą, odprawioną w pobliskiej kapli-
cy przez Proboszcza Parafii Dobrzyków 
ks. Jarosława Ferenca. Dalsza część 
obchodów miała miejsce na obszarze 
kompleksu szkolnego. Dla odwiedzają-
cych przygotowane były dmuchańce, 
stoiska gastronomiczne z potrawami 
regionalnymi oraz stoiska handlowe. 
Prowadzone przez rodziców oraz spo-
łeczność szkolną, oferowały ciepłe po-
trawy, przekąski, zabawki oraz loterię 
fantową dla najmłodszych. 

Głównym punktem Święta Pieczo-
nego Ziemniaka były występy arty-
styczne. Na scenie wystąpili uczniowie 
szkoły podstawowej, punktu przed-
szkolnego oraz dzieci ze żłobka. Mło-
dzi artyści zaprezentowali różnorodny  
i ciekawy program muzyczno-arty-
styczny, uzupełniony występami ta-
necznymi grup z MGOK w Gąbinie. 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
przygotowane było przez społeczność 
skupioną wokół środowiska szkoły  
w Nowym Grabiu oraz przez dyrektor 
Barbarę Artiomow. Współorganizato-
rem wydarzenia był również Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który dziękując za 
bogate i doskonale przygotowane uro- Występy dzieci ze szkoły w Nowym Grabiu

Członkowie „Gąbin Team” w Nowym 
Grabiu
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czystości, wspomniał o aktywnej spo-
łeczności lokalnej, wspierającej środo-
wisko szkolne oraz wielu inwestycjach 
realizowanych zarówno na obszarze 
kompleksu szkolnego jak i miejscowo-
ści Nowe Grabie.  

Wśród uczestników wydarzenia 
obecni byli radni Miasta i Gminy Gąbin 
oraz wielu przyjezdnych gości, w tym 
członkowie lokalnych klubów rowero-
wych: MUKS Tandem Gąbin oraz Gąbin 
Team. Pogoda podczas uroczystości 
dopisała. Piękne, jesienne słońce oraz 
bezchmurne niebo gwarantowały do-
skonałe warunki dla wspólnej zabawy 
na świeżym powietrzu. Przełożyło się 
to na wysoką frekwencję, co widać na 
fotorelacji z wydarzenia. 

W trakcie obchodów rozstrzygnię-
to konkursy kulinarne oraz na najwięk-
szego ziemniaka. Zwycięzcy mogli li-
czyć na ciekawe i kreatywne nagrody. 

Święto Pieczonego Ziemniaka to 
już z pewnością część lokalnej tradycji. 
Wydarzenie, organizowane na prze-
łomie września i  października – za-
wsze na terenie kompleksu szkolnego  
w Nowym Grabiu, ma na celu integra-
cję lokalnej społeczności oraz promo-
cję północnej części Miasta i Gminy 
Gąbin – jako obszaru rozwojowego  
i z dużym potencjałem inwestycyjnym. 
Tegoroczne obchody z pewnością wpi-
sują się w te założenia.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Podczas uroczystości nie brakowało stoisk promocyjnych 
i gastronomicznych
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Promocja książki  
Celiny Cecylii Lewandowskiej  
„Uparciuszek”

Wydarzenie, przygotowane przez 
nauczycieli Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gąbinie (Iwona 
Motylewska-Białek, Dorota Puternic-
ka), odbyło się z udziałem osób wspie-
rających twórczość naszej lokalnej 
poetki oraz jej przyjaciół. Obecni byli 
nauczyciele, przedstawiciele lokalnych 
ośrodków kultury, duchowni oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, który 
objął mecenat nad najnowszą książką 
Pani Lewandowskiej.

Nie obyło się bez ciepłych słów 
pod adresem autorki. Były także po-
dziękowania – dla burmistrza za udzie-
lone wsparcie podczas przygotowania 
książki, Iwony Motylewskiej-Białek 
za opracowanie szaty graficznej oraz 
wszystkich osób zaangażowanych  
w ten literacki projekt. W czasie pre-
miery głos zabrały także dzieci – au-
torzy ilustracji do najnowszego dzieła 
pani Lewandowskiej. Recytowały one 
fragmenty nowej książki oraz wcieliły 
się w konferansjerów wydarzenia. Głos 
zabrała również sama autorka, opo-
wiadając o swoim dzieciństwie, nowej 

19 września w hali sportowej w Gąbinie odbyła się premiera 
nowej książki Celiny Cecylii Lewandowskiej „Uparciuszek”.

książce oraz udzielając odpowiedzi na 
pytania związane z powstaniem tytu-
łowego „Uparciuszka”.

Wydarzenie cieszyło się dużym za-
interesowaniem nie tylko dzieci i mło-
dzieży. Wśród uczestników wydarzenia 
było także wielu dorosłych. Ponadto 
do Gąbina – specjalnie na premierę 
„Uparciuszka” przyjechały przedszko-
laki z pobliskich Trębek gmina Szcza-
win Kościelny.

Zwieńczeniem premiery było pod-
pisywanie książek przez autorkę.

Najnowsze dzieło Celiny Lewan-
dowskiej opowiada historię chłopca 
– tytułowego Uparciuszka, przeży-
wającego szereg ciekawych przygód. 
Ważną część książeczki stanowią 
piękne ilustracje, przygotowane przez 
dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin. 
Najnowsze dzieło naszej lokalnej pi-
sarki z pewnością przypadnie do gu-
stu najmłodszym pasjonatom słowa 
pisanego. Będzie także doskonałym 
uzupełnieniem biblioteki starszych 
czytelników, którym twórczość Pani 
Lewandowskiej jest bliska.

Opracowanie i fot: W. Olszewski
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Mecz Unia Czermno  
– Błękitni Gąbin

W sobotę 20 października na stadionie miejskim w Gąbinie odbyło się niezwykłe widowi-
sko sportowe. Derby Miasta i Gminy Gąbin – podczas których spotkały się dwa lokalne ze-
społy: MKS Błękitni Gąbin oraz LKS Unia Czermno, cieszyły się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Mecz odbył się w ramach rozgrywek 10. kolejki Płockiej Klasy Okręgowej.

Mecz rozpoczął się o godzinie 
11:00. Pogoda dopisała. Zawodnikom 
przygrzewało jesienne słońce, dając 
doskonałą do zmagań sportowych 
temperaturę, około dwudziestu stop-
ni. Gra obu drużyn była niezwykle 
zacięta i wyrównana. Dwa lokalne ze-
społy bez wątpienia chciały pokazać  
kto najlepiej gra w piłkę w Mieście  
i Gminie Gąbin. Mimo niezwykłej de-
terminacji i wielkiej energii jaką po-
szczególni zawodnicy włożyli w grę, 
przez pierwsze czterdzieści minut wi-
dzowie nie widzieli ani jednej strzelo-
nej bramki. Sytuacja ta uległa zmianie 
po golu Macieja Chyżyńskiego (Błękit-
ni Gąbin). W 42’ minucie posłał on pił-
kę do bramki Unii i przełamał trwający 
impas. Wynik ten został poprawiony 
zaledwie dwie minuty później, również 
przez Chyżyńskiego. Ostatecznie do 
szatni zawodnicy Błękitnych schodzili 
z dwiema bramkami do przodu. Druga 
połowa należała jednak do „unioni-
stów”. Czermno przez cały czas atako-
wało, nie dając wytchnienia coraz bar-
dziej zmęczonym gospodarzom. W 65’ 
minucie bramkę kontaktową strzelił 
Damian Sztendor (Unia Czermno). Pięć 
minut później do remisu doprowadził 
Hubert Kłys (Unia Czermno). Przez 
ostatnie dwadzieścia minut żadna  
z drużyn nie mogła jednak doprowa-
dzić do przełomu. Błękitni zwłaszcza 
po drugim straconym golu, z wielką 

determinacją przystąpili do ataku. 
Mimo wielu podbramkowych sytuacji  
i ogromnych emocji, wynik pozostał 
bez zmian. Ostatni gwizdek sędzie-
go zakończył mecz z rezultatem 2:2. 

Czy zasłużony? Na to pytanie niech 
odpowie sobie każdy z widzów tego 
niezwykle interesującego, sobotniego  
spotkania.

Opracowanie i fot: W. Olszewski
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miejsce, w gr B – Michał Paczkowski 
– XIV miejsce, w gr C – Józef Myśliwiec 
– VI miejsce. Powodzenia i życzymy dal-
szych udanych startów.
Opracowanie i fot: PUKS Mikołaj Gąbin

Mistrzostwa Płocka Juniorów w szachach klasycznych
W dniach 03 – 07 lipca 2019 r.  

w ZST w Płocku odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Płocka Juniorów w szachach 
klasycznych. Startowali czołowi junio-
rzy z Płocka, Ciechanowa, Płońska, 
Poznania a także nasi juniorzy z Gąbi-
na. W bardzo silnej stawce czołowych 
juniorów z naszego regionu doskonale 
zaprezentowała się trójka szachistów 
z klubu PUKS Mikołaj Gąbin. Mistrzo-
stwo Płocka juniorów już trzeci rok 
z rzędu wywalczyła – nasza czołowa 
zawodniczka Aleksandra Szczypawka. 
Bardzo dobrze wypadli także nasi po-
zostali zawodnicy – III miejsce, co jest 
sporą niespodzianką zajął Sebastian 
Myśliwiec, a V miejsce – Piotr Szczy-
pawka. Gratulacje dla całej trójki.

Nasi szachiści w lipcu w dniach  
18 – 25.07.2019 r. startowali również 
w bardzo mocno obsadzonym turnieju 
szachowym w Chełmnie. Dziewięcioro 
szachistów startowało w 3 grupach ran-
kingowych. Celem tego turnieju była 
poprawa rankingów poszczególnych za-
wodników oraz możliwość konfrontacji 
swoich umiejętności z dużo silniejszymi 
zawodnikami z całego kraju. Na tle tak 
silnych rywali udanie zaprezentowali 

się nasi szachiści, tocząc wyrównane 
pojedynki, a często wygrywając z za-
wodnikami znacznie wyżej notowany-
mi. Najlepiej z naszej ekipy wypadli – 
w gr A – Aleksandra Szczypawka – VII 

Płocka Szachowa Liga Szkół

Zakończyła się już kolejna edycja 
płockiej szachowej ligi szkół. W ry-
walizacji obecnej edycji uczestniczyło 
28 zawodników. Turnieje eliminacyj-
ne grano raz w miesiącu od września 
2018 roku do maja 2019 roku. Na 
koniec najlepsza 6 wystapiła w fina-
le. W turnieju finałowym jak zwykle  

w czołówce wystąpili zawodnicy klu-
bu PUKS Mikołaj. Zwyciężył z mini-
malną przewagą Dominik Czarnomski  
 z Żuromina, natomiast kolejne miejsca 
zajęli nasi zawodnicy – II miejsce Alek-
sandra Szczypawka, III – miejsce Piotr 
Szczypawka, V – Michał Paczkowski.  

W całym cyklu rozgrywek uczestniczyli 
jeszcze: Sebastian Myśliwiec i Aleksan-
der Majchrzak, ale tym razem nie uda-
ło im się zakwalifikować do finału. Po-
wodzenia w następnej edycji ligi, która 
rozpoczyna się po wakacjach.
Opracowanie i fot: PUKS Mikołaj Gąbin
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II Turniej  

„Błękitni Gąbin Cup”

31 sierpnia na stadionie miejskim w Gąbinie odbył 
się II Turniej „Błękitni Gąbin Cup”. W tym roku do 
zmagań o złoty puchar stanęło jedenaście zespołów.

Poniżej tabela uczestników turnieju oraz wyniki 
poszczególnych meczy.

Faza Grupowa 
Grupa A 
1. GKS Górnik Łęczyca 
2. MKS Błękitni Gąbin 
3. KS Ożarowianka 
4.Young Champion Płock 
5. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 
6. NOSIR Świt Nowy Dwór Mazowiecki 
Grupa B 
1. MLKS Widok Skierniewice 
2. NOSIR Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 
3. SSM Wisła Płock 
4. AP Żyrardów 
5. KS Stoczniowiec Płock 
Półfinały A 
Widok Skierniewice - Błękitni Gąbin 0:2 
Górnik Łęczyca - Świt II Nowy D.M 1:0 
Półfinały B 
KS Ożarowianka - AP Żyrardów 1:0 
SSM Wisła Płock - Young Champions 6:0 
Półfinały C 
Świt Nowy D.M - Stoczniowiec 1:2 
Pogoń Grodzisk Maz. - v.o 
Mecz o 9 miejsce 
Pogoń Grodzisk Maz. - Stoczniowiec 4:2 
Mecz o 7 miejsce 
Young Champions - AP Żyrardów 0:0 k.4:5 
Mecz o 5 miejsce 
SSM Wisła Płock - KS Ożarowianka 1:2 
Mecz o 3 miejsce 
Widok Skierniewice- Świt II Nowy D.M 2:2 k.4:5 
Finał 
Górnik Łęczyca - MKS Błękitni Gąbin 1:0

Opracowanie: W.Olszewski 
Fot: Błękitni Gąbin

Zmagania rozpoczęły się już w godzinach porannych. Do turnieju 
wystawione zostały zespoły młodzieżowe z rocznika 2009. Kluby grały  
w systemie dwóch grup - „każdy z każdym”. W fazie półfinałów rozegra-
no mecze odpowiednio dla miejsc 1-4; 5-8 oraz 9-12. Poziom turnieju 
był naprawdę wysoki. Mecze charakteryzowała wyrównana i zacięta 
walka do ostatniego gwizdka. Ostatecznie rozgrywki wyłoniły finali-
stów. Do meczu o puchar stanęły Górnik Łęczyca oraz Błękitni Gąbin. 
Mecz finałowy był bardzo zacięty. Każda ze stron dała z siebie wszystko  
i w każdy możliwy sposób próbowała wbić piłkę do siatki przeciwnika. Po-
ziomy obu drużyn były jednak niezwykle wyrównane. Ostatecznie Górnik 
Łęczyca okazał się jednak lepszy, pokonując Błękitnych Gąbin 1:0.

Wiele emocji dostarczył także mecz o III miejsce. Widowisko – roze-
grane między Świtem Nowy Dwór Mazowiecki a Widokiem Skierniewice 
charakteryzował się równie dużą zaciętością. Ostatecznie drużyna z No-
wego Dworu pokonała Widok Skierniewice dopiero w rzutach karnych, 
wygrywając 5:4.

Najlepszym zawodnikiem zespołu został Aleksander Bartosiak  
z drużyny Błękitni Gąbin. Tytuł króla strzelców otrzymał z kolei Alek-
sander Omiotek ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Najmniej piłek  

z siatki wyciągał z kolei Jan Pietrzak  
z KS Ożarowianka.
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III edycja zawodów biegowych 
Gąbińska Dziesiątka

Wydarzenie rozpoczęło się w go-
dzinach porannych. O 10:00 biegi za-
inaugurowali najmłodsi uczestnicy za-
wodów (grupa wiekowa 4-9 lat). Mieli 
oni do przebiegnięcia 200m. Tuż po 
nich do biegu ruszyła grupa wiekowa 
10-15 lat. Na tym etapie biegacze mu-
sieli przebiec dwa okrążenia stadionu 
(800m). Wszyscy młodzi uczestnicy 
zawodów, silnie dopingowani przez ro-
dziców oraz Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka – współorganizatora wydarzenia, 
dali z siebie wszystko i pokazali, z jakim 
zaangażowaniem biega młodzieżowa 
część „Gąbińskiej Dziesiątki”. Biegi dla 
najmłodszych miały charakter rekre-
acyjny. Nie było wygranych i przegra-
nych. Liczyła się dobra zabawa i zdrowy 
duch sportowej rywalizacji. Wszyscy 
juniorzy otrzymali pamiątkowe medale 
- wręczane przez Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka oraz Prezesa Stowarzyszenia 
Gąbin Biega Jakuba Ziółkowskiego.

Podczas godzinnej przerwy, po-
przedzającej główny bieg, zawodnicy 
zbierali siły i rozgrzewali się na płycie 
boiska. Dopingował ich burmistrz, któ-
ry wraz z konferansjerem Michałem 
Kublikiem, opowiadał uczestnikom 
wydarzenia o działalności organizacji 
pozarządowych oraz klubów sporto-
wych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

O godzinie 11:00, 125 uczestników 
zawodów zebrało się na starcie. Głów-
ny bieg miał dystans 10 km. Rozpoczy-
nał się na miejskim stadionie i wiódł 
leśnymi ścieżkami gąbińskiego kom-
pleksu leśnego. Bieg podzielony był 
na dwie pętle - każda po 5 km. Limit 
czasu przeznaczony na przebiegnięcie 
wspomnianej trasy wynosił 120 minut. 
W zawodach wystartowali biegacze  
z Płocka, Żychlina, Gostynina, Dąbrowy 
Górniczej, Łowicza, Lubienia Kujaw-
skiego, Bodzanowa, Warszawy. Róż-
na była również kategoria wiekowa. 
Między najmłodszym a najstarszym 
zawodnikiem zawodów (bieg główny), 
różnica wieku wynosiła około siedem-
dziesięciu lat!

Pierwszą pętlę najszybsi długody-
stansowcy pokonali w czasie 17 minut. 
Pogoda nie pomagała tego dnia w biciu 
rekordów. Obfite opady zamienił leśne 
dukty w błotniste grzęzawiska, co zna-
cząco utrudniało płynny bieg. Mimo 
wspomnianych trudności uczestnicy 
III. Gąbińskiej Dziesiątki dzielnie parli 
do przodu, licząc na jak najlepszy czas 
na mecie. Najszybszy okazał się Rafał 
Szymborski z „BKS Wataha Warszawa” 
(00:33:46), tuż za nim na metę wbiegł 
Przemysław Obara z grupy „Zabiega-
ni Dobrowolscy” (00:33:48). Trzeci  

zameldował się Dominik Milewski 
z „Gąbin Biega”(00:34:52). Różnice 
na mecie, pomiędzy poszczególnymi 
zawodnikami były minimalne co po-
twierdziło zaciętość i równą walkę, 
charakteryzującą tegoroczny bieg. 
Sportowcy, będąc już przy samym fi-
niszu dawali z siebie wszystko, by jak 
najszybciej dotrzeć do końca z moż-
liwie najlepszym czasem. Niektórzy 
biegli rekreacyjnie, niektórzy dla udo-
wodnienia sobie, że dadzą radę, jesz-
cze inni bili swoje rekordy życiowe. 
Każdy jednak brał udział w zawodach 
by dobrze się bawić, i to ten cel, jako 
najważniejszy, przyświecał organizato-
rom i uczestnikom „dziesiątki”.

Po zakończeniu zawodów, podczas 
przerwy, zawodnicy mogli posilić się 
przy stoisku gastronomicznym - prowa-
dzonym przez stowarzyszenie rowero-
we „Gąbin Team”. Na sportowców cze-
kały pieczone kiełbaski z grilla, pożywna 
zupa, pączki oraz woda mineralna.

Po krótkiej przerwie, około godzi-
ny 13:00, nastąpiło uroczyste wręcze-
nie pucharów oraz nagród (ufundo-
wanych przez sponsorów zawodów). 
Wręczenia dokonał prezes „Gąbin 
Biega” Jakub Ziółkowski oraz Wicepre-
zes Krzysztof Chodorowski. Ponadto 
na uczestników wydarzenia czekało 
jeszcze losowanie nagród w tym ro-
weru, vouchera na darmowy lot szy-
bowcem oraz pomniejszych gadżetów  
sportowych.

W niedzielę 8 września stadion miejski w Gąbinie był 
świadkiem kolejnego w tym roku dużego sportowego wy-
darzenia. Mimo deszczowej aury biegacze z całego kraju 
zjechali do Gąbina by wziąć udział w III. edycji zawodów 
biegowych Gąbińska Dziesiątka.
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Szczegółowe informacje dot. wy-
ników w poszczególnych kategoriach 
można znaleźć na stronie internetowej 
Agencja Projekt Igrzyska.

Zawody dumnie wspierali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Starostwo Powia-
towe w Płocku, MKS Błękitni Gąbin, OSP 
Gąbin, Foto Spojrzenia Jerzy Stankowski 
Płock, Aeroklub Północnego Mazowsza 
Przasnysz, MGOK w Gąbinie, Koło Węd-
karskie ESOX z Gąbina, Szkoła Muzycz-
na im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie 
(nagłośnienie), Stowarzyszenie Gąbiński 
Klub Rowerowy Gąbin Team (obsługa 
punktu gastronomicznego) oraz Harce-
rze z 58. Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej 
„Gradiam”. Patronat medialny nad wy-
darzeniem mieli: Urząd Miasta i Gminy 
Gąbin oraz portal TerazGabin.pl.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski

R E K L A M A
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II Rajd rowerowy 
„Gąbińska Setka”
W niedzielę 22 września gąbińska starówka gościła ro-
werzystów z całej Polski. Przyjechali oni na II. edycję 
rajdu rowerowego Gąbińska Setka.

Rajd rozpoczął się w godzinach 
porannych. Piękna, słoneczna pogo-
da dopisała, dając uczestnikom zawo-
dów wręcz idealne warunki do jazdy. 
Temperatura w okolicy 20 stopni, bez-
chmurne niebo i brak wiatru pozwoliły 
w pełni spełnić podstawowy cel raj-
du – ukazanie piękna ziemi gąbińskiej 
i okolic. Zapisy w punkcie startowym 
na gąbińskiej starówce, rozpoczęły się 
już przed godziną 9:00. Przyjezdnych  
z Płocka, Gostynina, Żychlina, War-
szawy, Łodzi Bydgoszczy czy odległych 
Tych, obsługiwali członkowie klubu 
rowerowego MUKS Tandem Gąbin, 
który był głównym organizatorem wy-
darzenia. W rajdzie wzięło udział 72 za-
wodników. Najwięcej uczestników było 
oczywiście z Gąbina oraz Płocka ( w tym 
z zaprzyjaźnionego klubu Beneq Team).

Rajd otworzyli: Prezes stowarzy-
szenia rowerowego Wiesław Rybicki, 
Marlena Mazurska (członek MUKS 
Tandem Gąbin) oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin – jako współorganizator. 
Omawiając sprawy techniczne i czy-
sto praktyczne życzyli oni wszystkim 
uczestnikom udanej jazdy oraz wielu 
wspaniałych chwil na ziemi gąbińskiej.

Rowerzyści mieli do pokonania sto 
kilometrów. Trasa, podzielona na dwa 
etapy z punktem technicznym w Gąbi-
nie wyglądała następująco:

I etap: Gąbin Starówka - Koszelew 
- Reszki - Szczawin Kościelny - Suserz 
- Kąty - Skrzeszewy - Pacyna - Luszyn - 
Podczachy - Anatolin - Lwówek - Trakt 
Lipiński - Gąbin Starówka.

II etap: Gąbin Starówka - Koszelów-
ka - Nowe Grabie - Dobrzyków - Nowy 
Troszyn - Troszyn Polski - Świniary - 
Zyck Polski - Juliszew - Wymyśle Pol-
skie - Stary Barcik - Czermno - Kępina 
- Gąbin Starówka.

Rajd przygotowany był na bardzo 
wysokim poziomie. Uczestnicy na całej 
długości rajdu mieli zapewnioną po-
moc techniczną oraz drogową, a także 
posiłek regeneracyjny (mniej więcej 
1000 kcal). Na mecie w Gąbinie każ-
dy, kto przejechał całą trasę i udoku-
mentował to podpisaną na punktach 
kontrolnych (których lokalizacja była 
trzymana w tajemnicy) książeczką, 
otrzymywał pamiątkowy medal oraz 
dyplom za udział w wydarzeniu.

Pierwsi uczestnicy rajdu (czterech 
rowerzystów), swoją setkę pokonali  
w nieco ponad trzy godziny. Ich średnia 
prędkość na trasie wynosiła 27 km/h. 
Wśród nich był członek MUKS Tandem 
Gąbin Sławomir Pakulski oraz mieszka-
niec Czermna – Tomasz Wypysiński.

Zorganizowanie tak dużego wyda-
rzenia było bez wątpienia ogromnym 
wyzwaniem logistycznym. Klub MUKS 

Wspólne zdjęcie na gąbińskiej starówce
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Tandem Gąbin wywiązał się z niego 
wzorowo, przygotowując wspaniały 
i zapadający w pamięć rajd. Wielkie 
brawa dla prezesa Rybickiego oraz 
wszystkich członków klubu rowerowe-
go. Wszyscy uczestnicy rajdu byli pod 
wrażeniem organizacji wydarzenia. 
Wspaniała impreza, aby tak dalej – pa-
dały głosy ze strony uczestników.

Zadanie dofinansowano ze środków 
budżetu Miasta i Gminy Gąbin w ra-
mach tzw. „Małych Grantów” na Upo-
wszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 
w roku 2019 na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. Okres realizacji zadania: od 10 
lipca2019r. do 30 września 2019r.

Wsparcia rzeczowego i finansowe-
go w organizację rajdu udzielił PKN 
ORLEN oraz Piekarnia Pacyna Piotr 
Majewski.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
Punkt kontrolny w Zycku Polskim
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W ostatni weekend września, zuchy oraz harcerki i harcerze 
z hufca „Mazowsze” Płock stawili się w Gąbinie. Gospo-
darzem XIV Rajdu „Mołtawa” była 58 Gąbińska Drużyna 
Harcerska „Gradiam”.

Tym razem fabuła i trasy rajdowe 
oparte były na filmach związanych 
z tematyką II Wojny Światowej. W piąt-
kowy wieczór uczestnicy oglądali frag-
menty „Pianisty” (harcerze) i „Złodziej-
ki książek” (zuchy). Oba filmy wzbudziły 
wiele emocji i ciekawość dalszych losów 
bohaterów. Najmłodsi wykonali póź-
niej zakładkę do książki z nawiązaniem 
do filmu i nazwy gromady, harcerze 
zaś stali się projektantami wyjątkowej 
sprawności. Harcerze starsi oraz wę-
drownicy zaproszeni zostali na wystawę 
dotyczącą września 1939 do Muzeum 
Ziemi Gąbińskiej. Ważnym elementem 
dla tej grupy był film „Historia pewnej 
fotografii…” (losy Antoniego Perza), sta-
nowiący część ekspozycji.

Sobota przywitała wszystkich sło-
necznie! Wiedza, logiczne myślenie, 
zaradność i spostrzegawczość poma-
gały rozwiązywać kolejne, pomysłowe 
zadania gier terenowych. Zuchy dotar-
ły nawet z wizytą do Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, by wśród 
ogromnego zbioru odszukać egzem-
plarz „Złodziejki książek”. Zmęczenie 
nagrodzone zostało pyszną grochówką 
i kiełbaską.

Wieczorem odbyło się uroczyste 
świeczkowisko z udziałem gości. Roz-
kazem komendanta hufca zakończona 
została Kampania Bohater, wręczone 
zostały sprawności zuchowe: „Bojow-
niczka” i „Żołnierz podziemny” oraz 
harcerskie „Rudy”, „Alek” i „Zośka”. 
Warto zaznaczyć, że tę ostatnią zdo-

była tylko jedna harcerka – Ula Tarka 
z Gąbina, której wiedza na temat Sza-
rych Szeregów po prostu zadziwia! 
Podczas świeczkowiska był jeszcze 
jeden podniosły moment: rozkazem 
komendanta hufca nadane zostało  
58 GDH „Gradiam” imię Romualda 
Rojewskiego ps. „Lew” – gąbinianina, 
harcerza Szarych Szeregów.

W niedzielę całe zgrupowanie 
wzięło udział w mszy św. oraz apelu 
końcowym, który swoją obecnością 
uświetnili goście: pan Krzysztof Jad-
czak – Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin, pani Anna Ostrowska – Prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej, pani Elżbieta Kamińska – prezes 
Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin, 
jednocześnie dyrektor Żłobka Samo-
rządowego w Gąbinie oraz hm. Adria-
na Filant – zastępca komendanta ds. 
programu i pracy z kadrą w Chorągwi 
Mazowieckiej a także członkowie „Krę-
gu pod Jarzębinką”: hm. Ewa Gronkie-
wicz i hm. Wojciech Gronkiewicz.

Dumne patrole odebrały dyplomy 
i nagrody, najmłodsza zuchenka Zosia 
otrzymała swój pierwszy zuchowy ple-
cak i piłkę, zrobione zostało wspólne 
zdjęcie i XIV Rajd „Mołtawa” przeszedł 
do historii…



65

www.gabin.pl

Honorowy patronat 
nad Rajdem objęli: Samo-
rząd Województwa Mazo-
wieckiego, Starostwo Po-
wiatowe w Płocku, a także 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Hufiec „Mazowsze” 
składa serdeczne podzięko-
wania!

58 GDH „Gradiam” dzię-
kuje niezwykle gorąco To-
warzystwu Miłośników Zie-
mi Gąbińskiej oraz paniom 
Bibliotekarkom z Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej za nieograniczoną po-
moc przy realizacji przed-
sięwzięcia, zrozumienie, 
otwartość i serdeczność.

Czuwaj!
Opracowanie: A. Brodowska



66

www.gabin.pl

Zawody odbyły się miejscowości 
Koszelówka nad jeziorem Zdworskim.  
Od godziny 7.00. nasi strażacy  rozpo-
częli rywalizację o tytuł najlepszego 
wędkarza i najlepszej drużyny w węd-
karstwie spławikowym. W/w zawo-
dach  brała udział drużyna reprezentu-
jąca Koło wędkarskie Esox 106 w Gąbi-
nie, która zajęła dwa pierwsze miejsca 
indywidualnie i drużynowo. Pozostałe 
miejsca medalowe uzyskały OSP Tro-
szyn Polski i OSP Dobrzyków. 

O godzinie 12.00. rozpoczęły się 
Ćwiczenia doskonalące dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Tere-
nu Miasta i Gminy Gąbin, których ce-
lem było sprawdzenie stopnia wyszko-
lenia Strażaków Ochotników w zakresie 
ratownictwa wodnego i medycznego  
w warunkach zbliżonych do rzeczywi-
stych oraz prowadzenia działań ratow-
niczych na akwenach wodnych.

Ćwiczenia polegały na odnale-
zieniu osoby, która wypadła z łodzi. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Topólna za 
pomocą drona namierzyła poszkodo-
wanego i przekazała pozostałym jed-
nostkom jego lokalizację. Za pomocą 
łodzi ratowniczych strażacy dotarli na 
miejsce wypadku i przystąpili do dzia-
łań ratunkowych. Następnym etapem 
było przewiezienie poszkodowanego  
i przekazanie go zespołowi ratownicze-
mu, a także odholowanie łodzi. 

Ponadto rozegrano trzy konkuren-
cji z ratownictwa wodnego, tj. rzut 
kołem ratowniczym, rzut rzutką ratow-
niczą oraz wydobycie osoby poszko-
dowanej za pomocą łodzi wiosłowej. 
W/w ćwiczeniach i konkurencja brała 

19 października 2019 r. Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział 
w Gąbinie oraz Koło wędkarskie Esox 106 zorganizowali Mistrzostwa okręgu w Wędkarstwie spła-
wikowym dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

udział Społeczna Straż Rybacka z Gą-
bina, która wykazała się dużym pro-
fesjonalizmem z zakresu ratownictwa 
wodnego.

Mistrzostwa okręgu w Wędkarstwie spławikowym 
dla OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin

Podziękowania dla Pana Krzysztofa 
Kaźmierczaka za udostępnienie miej-
sca ćwiczeń.

Opracowanie G. Brochocki
Fot.: W. Olszewski

R E K L A M A
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Tancerze w Orlen Arenie

P O D Z I Ę K O W A N I A

Jest to impreza taneczna, któ-
rejorganizatorem jest jedna z naj-
większychfederacji tańca na świecie 
WADF(World Artistic Dance Federa-
tion),natomiast współorganizatorem 
tegorocznegowydarzenia była szkoła 
tańcaShow Time w Płocku.

Przez trzy dni Płock stał się stolicą 
międzynarodowego tańca - w Orlen 
Arenie wystąpiło ponad 3,2 tysiąca 
zawodników z różnych krajów świata, 
biorących udział w 6 tysiącach poka-
zów. Mogliśmy zobaczyć różne style ta-
neczne: jazz, modern, hip hop, dance, 
disco, artistic dance show i masters.

Występy odbywały się przez trzy 
dni od rana do wieczora na kilku par-
kietach tanecznych.

Nowością tegorocznej imprezy 
było pojawienie się kategorii „ma-
sters”, która umożliwiła występy tan-
cerzom powyżej 35. roku życia.

Wydarzenie oceniała komisja sę-
dziowska, w skład której wchodzili 
międzynarodowi sędziowie.

Mistrzostwa Świata w tańcu są nie 
codziennym wydarzeniem, a orga-
nizacja tegorocznej edycji tak blisko 
Gąbina stanowiła wyjątkową okazję 
by reprezentanci tanecznej grupy „No 
Name” z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie skorzystali z okazji 
zobaczenia imprezy z bliska, podziwia-
nia mistrzowskich układów i wykonań 
na najwyższym światowym poziomie. 

W dniach 11-13 października 2019 r. w płockiej Orlen Arenie odbyły się Mistrzostwa Świa-
ta Federacji Tanecznych WADF (World Championships WADF 2019 in Płock).

– W sobotę 12 października o godzi-
nie 18 odbyła się główna gala finałowa. 
Chciałam, aby dzieciaki zobaczyły, na 
czym polega zawodowy turniej tańca. 
Młodzież mogła podziwiać różne style 
taneczne oraz przygotowanie grup do 
występu. Zamierzonym celem jest za-
szczepienie wśród dzieci radości płyną-
cej z tańca oraz odkrycie wrodzonych 
talentów, które być może zaowocują  
w przyszłości. Młodzież była zachwyco-
na. Występ tancerzy, oprawa sceniczna, 

oświetlenie oraz prowadzenie imprezy 
zostały zorganizowane jak na mistrzo-
stwa świata przystało, na najwyższym 
poziomie. Mam nadzieje, że w przyszło-
ści młodzież z Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury będzie miała okazje wystąpić 
na tak prestiżowych galach, jakimi są 
ogólnopolskie turnieje tańca czy mistrzo-
stwa kraju – powiedziała nam instruk-
tor prowadząca zajęcia tańca w MGOK  
w Gąbinie – Sandra Ramotowska.

 Opracowanie: MGOK Gąbin

Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Kuni-
kowskiego oraz wszystkich pracowników za pomoc  
i wkład w organizację obchodów największych wy-
darzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i doświadczeniu od wielu lat wspól-
nie przygotowujemy obchody Dni Gąbina, Pożegnania Lata, Jarmarki 
Gąbińskie, Koncerty Bożonarodzeniowe, Gale Noworoczne, Koncerty 
Patriotyczne jak i wiele mniejszych projektów i przedsięwzięć dla na-
szych mieszkańców oraz gości.

Dzięki firmie OPTIS oprawa audio-wizualna i multimedialna każde-
go przedsięwzięcia stoi na bardzo wysokim poziomie.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.
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