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Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.  

Niech spokój ducha zagości w Państwa sercach 
i pozwoli spędzić ten wyjątkowy czas w dobrej, świątecznej 

atmosferze, w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu. 
Wierzymy, iż mimo wielu utrudnień, jakie niesie obecna, 

niełatwa rzeczywistość, Boże Narodzenie będzie okresem  
duchowej odnowy oraz wzmocnienia więzi z bliskimi, 

zaś nadchodzący Nowy Rok stanowić będzie dobry początek, 
pełen nadziei, zrealizowanych planów i marzeń.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin 

Krzysztof Jadczak

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki
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Szanowni Państwo!
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, choć nieco inne od tych z poprzednich lat, 

są czasem niezwykłym, zarówno pod względem duchowym, jak materialnym. 
W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę przygotowujemy się do tego ważnego wydarzenia. 

Pomagają nam w tym świąteczne iluminacje – które rozświetlają swym blaskiem grudniowe wieczory. 
Cieszące oko światełka nie tylko wprowadzają nas w świąteczny klimat, ale przede wszystkim  

dodają otuchy – tak bardzo potrzebnej, zwłaszcza w tym nieco innym niż poprzednie – roku 2020.
25 listopada, o godz. 17:00 symbolicznie włączone zostały Gąbińskie Iluminacje 2020.

Dziękuję sponsorom za udział w akcji ozdabiania gąbińskiej starówki świątecznymi światełkami. 
Jak co roku, Państwa wsparcie daje wiele radości – tak bardzo potrzebnej w ostatnim czasie. 

Wszystkim wspierającym naszą bożonarodzeniową inicjatywę, życzymy zdrowia  
oraz pomyślności – nie tylko w czasie zbliżających się świąt, ale także przez cały 2021 rok.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak
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Sponsorzy gąbińskich iluminacji - 2020
Adam Kowalski Hydro Tech
Aldona Barańska ”OGRODY” Budowa – Projektowanie Usługi Budowlane
Aleksander Dutkowski Hurtownia Rowerów
Damian Piotr Dylewski EKO-MAZ sp. z o.o.
Danuta Paczkowska Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Danuta Puternicka „DANKO”
Danuta Sobiecka Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Klasyfikacja Gruntów
Dariusz Krajewski „KODAR”
Dariusz Pigłowski PHU EDDOM
Dariusz Szewczyk PHU Daren Servis 
Dariusz Walczak Ebis Trucks
Dawid Pestkowski Money in
Adam Łukawski Drukarnia Agpress
Edward Niepsuj PESMENPOL Sp. z o. o.
Elżbieta Machała Usługi Geodezyjne
Ewa Bliźniak Sklep Papierniczy „Żak”
Franciszek Rytwiński USŁUGI PROJEKTOWE SC drogi, ulice, organizacja ruchu
Grażyna Zwierzchowska Handel i Produkcja Nagrobków
Helena Olszewska Diagnostyka Pojazdowa - Stacjia Kontroli Pojazdów
Ilona Szmulewicz Idylla Projekt 
Iwona Wierzbicka Instytut Planowania Miejskiego Pracownia Architektoniczna
Iwona Żurańska Eko Plastik System sp. z o.o.
Jacek Kozar LLS Led Lighting Solutions
Jacek Wojtalewicz „JAWIS” Eksport-Import
Jadwiga Garstka Bank Spółdzielczy w Gąbnie
Jan Lorek Usługi Transportowe i Handel 
Janusz Dojczman Eko-Dom. Projektowanie, wykonawstwo, handel
Jerzy Paczkowski Sklep Spożywczy U Dany
Jolanta Baranowska PPHU Rol-Remont
Katarzyna Stańczak-Głowacka Agencja Ubezpieczeniowa
Kazimierz Żuchowicz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Marek Rutkowski ZHUP „Marko”
Marek Tarka MDJ
Marian Puternicki „Marput” Export-Import
Mariusz Owsik Trans-Sprzęt 
Mariusz Pawluk „AQUAMAR”
Mateusz Olejnik PAXIS 
Michał Daszkiewicz g.IT Solutions
Michał Puternicki Auto Handel
Milewska Jadwiga Sklep Spożywczo-Przemysłowy Millewska Jadwiga, Tomasz Bardyszewski
Mirosław Liberadzki ORION Ochrona
Mirosław Stolarczyk technologia pożarnicza
Mirosław Tarka Z.U.H. Transtar
Paweł Gil „Gil- Trans”
Paweł Seklecki Tartak Korzeniówka
Paweł Szewczyk RSC Recycling Service
Piotr Andrzejewski „PRD” S.A
Piotr Jażdrzyk Sklep Przemysłowy
Piotr Kunikowski Optis - Obsługa Techniczna Imprez Estradowych
Przemysław Chojnacki Usługi Geodezyjne Level
Przemysław Żabka i Piotr Buła „Fructoplant” Sp. z o.o
Rafał Berliński SPECTRUM RBC SP Z O O
Rafał Feliniak FEL-CAR
Remigiusz Zalewski i Marcin Kunikowski Global-Lan
Sławomir Goszczycki „Bango” Sp.J.
Sylwester Stawicki Zakład Handlowo Usługowy
Sylwia Jażdrzyk Pizzeria Manhattan
Tomasz Barański ”OGRODY” Budowa – Projektowanie Usługi Budowlane
Tomasz Janicki Tomex s.c.
Tomasz Łydkowski Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.
Tomasz Reszkowski Hol-Bud Sp. z o.o
Waldemar Puternicki Wald-Put 
Wojciech Gorgoń El-kli-gor - Systemy Elektryczne i Klimatyzacyjne
Wojciech Rojewski Usługi Geodezyjne
Zbigniew Janicki CYTRUS Hurtownia Owoców Cytrusowych
Zygmunt Puternicki „ZYG-POL”
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Za przygotowanie wydarzenia od-
powiedzialna była Joanna Kowalska. 
Prowadzona przez nią Przedszkolna 
Grupa Teatralna już od kilku tygodni 
ćwiczyła kwestie mówione i śpiewa-
ne oraz ustawienie na scenie. W tym 
roku w jasełkach, oprócz tradycyjnie 
występujących: Józefa, Maryi, trzech 
króli oraz Jezusa, pojawiły się postacie 
z bajek. Byli to: Dziewczynka z zapałka-
mi, Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerfetka, 
Pszczółka Maja, Czerwony Kapturek, 
Calineczka oraz Kopciuszek. Młodzi ar-
tyści zaprezentowali najbardziej znane 
polskie pieśni świąteczne i pastorałki 
w tym: Gore Gwiazda”, „Przybieżeli do 
Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”, „Skrzypi wóz”.

Przedstawienie zostało zarejestro-
wane w formie wideo. Dekoracje przy-
gotowały Pani Anna Wierzbicka i Mar-
ta Frydrych.

Bajkowe jasełka 
bożonarodzeniowe  
gąbińskich przedszkolaków

Wydarzenie mimo kameralnego 
charakteru i ograniczonej formy z pew-
nością wniesie wiele pozytywnych 
emocji i radości zarówno wśród spo-
łeczności przedszkolnej, jak i wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy.

W przedstawieniu wystąpili: 
Maryja – Zosia Leonarcik 
Józef – Franek Tarka 
Aniołek 1 – Julka Balcer 
Aniołek 2 – Marysia Cieślak 
Aniołek 3 – Zosia Przybysz 
Aniołek 4 – Nadia Jabłońska 
Pasterz – Kacper Nowakowski 
Pasterz – Krystian Mączkowski 
Król 1 – Kacper Wróblewski 
Król 2 – Stasio Śluborski 
Król 3 – Marcel Smolarek 
Dziewczynka z zapałkami –  
Łucja Kiełbasa 
Jaś i Małgosia – Mikołaj Przyborowski 
i Iga Tarka 
Pinokio – Antoś Kraszewski 
Smerfetka – Larysa Ligęza 
Czerwony Kapturek –  
Ania Świerzyńska 
Pszczółka Maja – Marysia Dymek 
Calineczka – Maja Szczepanik

Kod QR z linkiem do materiału multi-
medialnego (serwis YOUTUBE) - film 
z przedstawienia

Tradycja zwycięża z pandemią. 21. grudnia, mimo panującej w kraju epidemii, Przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Gąbinie przygotowały świą-
teczne jasełka. Wydarzenie odbyło się zachowaniem panujących obostrzeń epidemicznych.
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Grupa „Skrzaty”,  
Przedszkole Samorządowe w Gąbinie

Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie

Przedszkole i Szkoła Podstawowa
w Nowym Kamieniu

Przedszkole i Szkoła Podstawowa
w Nowym Kamieniu

Wirtualne jasełka w Mieście i Gminie Gąbin
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22 grudnia harcerze 58. Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej złożyli na ręce burmistrza Krzysz-
tofa Jadczaka betlejemskie światełko pokoju.

Przekazanie odbyło się na miejskiej 
starówce w Gąbinie. Trójka harcerzy wraz 
z drużynową Anną Brodowską wręczyła 
burmistrzowi Krzysztofowi Jadczakowi be-
tlejemskie światełko, które dotarło do na-
szej lokalnej drużyny z dalekiej Słowacji. 
Wydarzenie odbyło się mimo panującej 
epidemii, z przestrzeganiem obowiązują-
cych zasad sanitarnych. 

Idea przekazywania światełka betle-
jemskiego ma swoje początki w roku 1986. 
Ogień, zapalany w Grocie Narodzenia 
Chrystusa, przekazywany jest przez skau-
tów i harcerzy do najdalszych zakątków 
Europy. W Polsce idea ta rozpowszechniła 
się w latach 90-tych. Betlejemskie światło 
jest symbolem pojednania, pokoju i mi-
łości. Przekazywane z rąk do rąk, często 
gości na naszych wigilijnych stołach i przy-
pomina nam, iż mimo różnic, więcej nas 
łączy niż dzieli.

Opracowanie:. W.Olszewski
fot. A. Świerzyński

Przekazanie światełka pokoju
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W tym roku ukończony został ostatni etap budowy drogi na odcinku Kępina-Plebanka. 
Łącznie na pięć etapów inwestycyjnych samorząd Miasta i Gminy Gąbin przeznaczył po-
nad 600 tys. zł.

Zakończenie budowy drogi  
Kępina-Plebanka

Możliwość wykupu pojemników (koszy) na odpady komunalne
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, iż od dnia 6 sierpnia 2020 r. przeprowadzana jest 

akcja wykupu pojemników na odpady, użytkowanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.
Pojemniki o pojemności 120l, 240l oraz 1100l, wydzierżawione przez firmę zewnętrzną w ramach 

funkcjonującego wcześniej systemu zbiórki odpadów , prowadzonego przez ZGRP mogą zostać wykupione 
przez mieszkańców po następujących cenach:

pojemnik 120l – 55,35 zł
pojemnik 240l - 71,34 zł

     pojemnik 1100l – 405,90 zł
Opłaty za zakup pojemników zbierane są na miejscu (w terenie)  

przez przedstawiciela firmy – właściciela pojemników,
W przypadku deklaracji zwrotu pojemnika, użytkownik zostanie  

zobligowany do zwrotu we wcześniej ustalony terminie.
Więcej informacji pod nr tel. 24 267-41-62

Inwestycja podzielona była na pięć 
części. Łącznie wybudowano prawie 
2,1 km nowej nawierzchni asfaltowej.  
Pierwszy etap budowy rozpoczął się je-
sienią 2016 roku. Wykonany został od-
cinek o długości 150 mb, łączący drogę 
gminną bezpośrednio z drogą powia-
tową od strony m. Plebanka.  W roku 
2017 wybudowano odcinek o długości 
180 mb. Rok później, kolejny etap inwe-
stycji pozwolił utwardzić i uregulować 
700 mb drogi. W roku 2019 powstał od-
cinek o długości 350 mb. Zwieńczeniem 
inwestycji było wybudowanie 700 mb 

drogi, łączącej wspomniany odcinek z 
siecią dróg w okolicy cmentarza para-
fialnego w Czermnie.

Łączny koszt wszystkich etapów 
inwestycyjnych wyniósł nieco ponad 
600.000,00 zł W roku 2020 na budo-
wę ostatniego, siedmiuset metrowe-
go odcinka drogi Kępina-Plebanka 
przeznaczono ponad 110.000,00 zł. 
Prace budowlane na trzech etapach 
współfinansowane były w ramach do-
finansowania z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego zadań określo-
nych w ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (dawny FOGR) ze 
środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych (2020 r.-53.000,00 zł; 2019 r.-
60.000,00  zł; 2018 r.-100.000,00  zł)

Realizacja inwestycji nie tylko po-
prawiła infrastrukturę drogową w 
regionie, umożliwiając lepszy dojazd 
mieszkańców do swoich pól upraw-
nych i posesji. Była także ważnym ele-
mentem zwiększenia bezpieczeństwa 
okolicznej ludności oraz atrakcyjności 
miejscowości Kępina-Plebanka-Czerm-
no pod kątem inwestycyjnym. Rozbu-
dowa infrastruktury drogowej łączy się 
pośrednio z planami inwestycyjnymi 
mającymi na celu rozbudowę SUW 
Kępina, której zakończenie planowane 
jest na rok 2022.
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Serce Miłości 
na gąbińskiej 
starówce

Renowacja 
pomnika

Na gąbińskiej starówce pojawiło 
się czerwone serce, nie jest to jednak 
tylko element dekoracyjny.

Obiekt ustawiony 
w parku koło fontanny, 
wesprze popularne 
w ostatnim czasie 
akcje charytatywne 
polegające m.in. na 
zbieraniu plastiko-
wych korków. Pozyska-
ne dzięki temu fundusze 
przekazywane będą na rzecz 
osób potrzebujących z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin.

 Gąbińskie serce jest od-
zwierciedleniem dobroci, która 
bez wątpienia mocno zakorzeniona 
jest wśród naszych mieszkańców. Do-
wodem tego jest duża liczba lokalnych 
inicjatyw społecznych w tym licznych 
zbiórek charytatywnych, aukcji, pik-
ników, koncertów i innych działań 
na rzecz osób potrzebujących. Duża 

w tym zasługa Burmistrza Krzyszto-
fa Jadczaka oraz Samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin, który w dużym stopniu 

wspiera i inicjuje wszel-
kie akcje pomocowe.

Drogi mieszkań-
cu! Zbieraj plastiko-
we korki, i wrzucaj 
je do gąbińskiego 
serca miłości. Każdy 

może przyłączyć się 
do tej akcji. Pozyskane 

dzięki tym działaniom 
środki będą darem nas 

wszystkich dla każdej po-
trzebującej osoby.

Akcja oprócz wymiaru cha-
rytatywnego będzie miała także do-

bry wpływ na środowisko. Plastik pod-
dany zostanie recyklingowi a sama ak-
cja będzie doskonałą lekcją ekologicz-
nego i odpowiedzialnego myślenia.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Zakończyły się prace renowacyjne 
pomnika pamięci rozstrzelanych miesz-
kańców Gąbina i okolic, który znajduje 
się w lesie na Trakcie Grabskim w Gą-
binie. Projekt pn. „Pamięć o Was nigdy 
nie zginie. Odnowienie miejsca po-
chówku rozstrzelanych mieszkańców 
Gąbina i okolic” realizowało Stowarzy-
szenie Razem dla Miasta i Gminy Gąbin. 
Projekt został sfinansowany ze środków 
Fundacji ORLEN w ramach programu 
„Czuwamy! Pamiętamy!”.

Głównym celem projektu było od-
nowienie pomnika oraz przeprowadze-
nie akcji informacyjnej o tragicznych 
wydarzeniach z 1941 roku. Bardzo waż-
nym elementem realizacji jest tablica, 
która została zamontowana obok mogi-
ły. Teraz wszyscy, którzy będą przecho-
dzić w tamtym miejscu będą mogli za-
poznać się z historią i wiedzieć dlaczego 
pomnik został wzniesiony właśnie w 
lesie na Trakcie Grabskim. 

Pielęgnowanie lokalnej historii jest 
bardzo ważne. Zamordowanie miesz-
kańców Gąbina i okolic było jednym z 
najbardziej tragicznych wydarzeń na te-
renie ziemi gąbińskiej. Był to odwet za 
śmierć niemieckiego żandarma w oko-
licy Ciechomic. Straconych mężczyzn 
uwięziono w kościele parafialnym. W 
dniu 15 czerwca 1941 roku przystąpio-
no do egzekucji. Przy parkanie kościoła 
zastrzelono dziewięć osób. Dwóch ko-
lejnych zginęło podczas próby ucieczki. 

Po zakończeniu okupacji - 27 kwiet-
nia 1945 roku przeprowadzono eks-
humację podczas której natrafiono na 
jedenaście ciał. Ciała zostały zidenty-
fikowane i z godnością pochowane na 
cmentarzu parafialnym w Gąbinie.

Pomnik, który odnowiło Stowa-
rzyszenie Razem-dla Miasta i Gminy 
Gąbin wznieśli harcerze w 1978 roku 
z okazji złożenia przyrzeczenia harcer-
skiego.

J. Ziółkowski
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Spotkanie mieszkańców Osiedla Pisarzy
Zebranie zorganizował Radny Ta-

deusz Walburg, przedstawił działania, 
które podejmował w sprawie inwestycji  
osiedlowych. Następnie poprosił Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tofa Jadczaka wraz z Przewodniczącym 
Rady Edwardem Wilgockim, by przed-
stawili aktualną sytuację dot. bieżących 
i planowanych zadań inwestycyjnych.

Głównym tematem były sprawy 
drogowe oraz odwodnienie terenu. 
Burmistrz omówił dotychczasowe dzia-
łania polegające na budowie kanalizacji 
sanitarnej, budowie ulic Mickiewicza 
i Norwida i konieczność przystąpienia 
do budowy kanalizacji deszczowej.

Od wielu lat osiedle „Pisarzy” boryka 
się z częstymi podtopieniami wywołany-
mi gwałtownymi opadami deszczu. Jest 
ono specyficznie położone, charaktery-
zuje się  licznymi zagłębieniami i wznie-
sieniami terenu, co stwarza problemy 
w zakresie rozbudowy infrastruktury, 
zwłaszcza tej kanalizacyjnej. Dalsze in-
westycje drogowe warunkowane były 
wykonaniem sieci sanitarnej a przede 
wszystkim deszczowej. Na przestrzeni 
ostatnich lat ulegała zmianie koncepcja 
odprowadzenia wód deszczowych pro-
jekty budowlane były zmieniane, roz-
wiązania technologiczne budziły wątpli-
wość w ich wydajność oraz opłacalność. 
Wszystkie rozpatrywane rozwiązania są 
niestety bardzo kosztowne.

W chwili obecnej udało się opraco-
wać dokumentację projektową i uzyskać 
stosowne pozwolenia na budowę. Aby 
móc wybudować drogi, musi najpierw 
zostać wykonana kanalizacja deszczowa 
- jej wartość stanowi ok. 2/3 ogólnych 
kosztów inwestycji w stosunku do 1/3 
kosztu budowy dróg i chodników.

Na przełomie lipca i sierpnia br. Sa-
morząd pozyskał środki z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 w wysokości 511 
434,00 zł, z przeznaczeniem na budowę 
odwodnienia ulic na osiedlu „Pisarzy”. Jed-
nocześnie szukano możliwości pozyskania 
kolejnych dofinansowań w celu uzupełnie-
nie brakującej kwoty. Miasto i Gmina Gą-
bin po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem 
do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
planowany koszt realizacji inwestycji wy-
nosi ponad 3.600.000,00 zł.

W spotkaniu mieszkańcy brali czyn-
ny udział, zadawali pytania, wyjaśniano 
wątpliwości dotyczące realizacji kolej-
nych etapów inwestycji i proponowa-
nych rozwiązań technologicznych.

Dla wielu mieszkańców największą 
bolączką są powstające na drodze ko-
leiny wyrwy poopadowe, które unie-
możliwiają przejazd. Ukształtowanie 

terenu, szczególnie dla osób mieszkają-
cych w najniżej położonych miejscach 
powoduje, że w okresie silnych opadów 
deszczu, czy też zimowo-wiosennych 
roztopów poruszanie się po drodze jest 
uciążliwe czy wręcz niemożliwe. Dlatego 
też w pierwszej kolejności realizowana 

23 września odbyło się na placu zabaw przy ul. Z. Nałkowskiej w Gąbinie, spotkanie przed-
stawicieli Samorządu z mieszkańcami osiedla.

będzie budowa kanalizacji deszczowej
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin re-

alizuje aktualnie postępowanie przetar-
gowe na pierwszy etap inwestycji, prace 
budowlane rozpoczną się wiosną 2021 r.

Opracowanie: M. Świerzyńska, 
fot. A. Świerzyński
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Modernizacja oświetlenia  
na terenie Miasta i Gminy Gąbin

W sierpniu 2020 r. została zawarta umowa z Energą Oświetlenie Sp. z o. o., której naj-
ważniejszym elementem jest wymiana 590 starych, nieekologicznych, wysokopręż-
nych, sodowych źródeł światła na nowoczesne energooszczędne oprawy LED.

Modernizacja, która zosta-
nie wykonana w  terminie do 
31.12.2020r. obejmie na tym etapie 
całe miasto Gąbin. Wszystkie stare 
oprawy zostaną zdemontowane a w 
ich miejsce pojawią się energoosz-
czędne, wydajne i ekologiczne opra-
wy wykonane w technologii LED, 
dzięki czemu Gąbin będzie jednym 
z pierwszych miast na zachodnim 
Mazowszu oświetlanych w całości 
nowoczesnymi źródłami światła.

Umowę ze strony Miasta i Gmi-
ny Gąbin na kompleksową wymianę 
opraw świetlnych podpisali Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak i Skarbnik 
Gminy Aleksandra Kłys oraz przed-
stawiciel firmy Energa Oświetlenie 
Marcin Szewczyk.

Podpisana umowa obejmuje po-
nadto:
• utrzymanie posiadanej infrastruk-

tury w dobrym stanie technicz-
nym, tj. przeprowadzanie napraw, 
remontów i wymiany urządzeń 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami,

• bieżące monitorowanie sprawno-
ści infrastruktury,

• zapewnienie oświetlenia na ob-
szarze Miasta i Gminy Gąbin.

Oszczędności będą duże. Zgod-
nie z opracowanym audytem ener-
getycznym na terenie Gąbina zo-

stanie osiągnięte 55,7% oszczędności 
energii zużywanej do oświetlenia 
ulicznego, nawet więcej niż wstęp-
nie zakładano. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na finansowanie kosztów 
energii elektrycznej pobranej przez 
punkty świetlne. Należy w tym miej-
scu również wspomnieć, że realizacja 
umowy i podjęte działania, nie tylko 
przyczynią się do większego komfortu 
życia mieszkańców poprzez poprawę 
jakości oświetlenia, mniejszej awa-
ryjności, a także znacząco wpłyną na 
oszczędności budżetu Gminy. Realizo-
wana inwestycja będzie miała również 
pozytywny wpływ na środowisko.

Dioda LED wykorzystuje 85% 
mniej energii w porównaniu do ża-
rówek żarnikowych, a czas jej użyt-
kowania wynosi nawet 20 lat, czyli 
ok. 20 razy więcej niż w przypadku 
tradycyjnych żarówek. Ponadto ta-
kie żarówki nie zawierają szkodliwej 
dla zdrowia i środowiska rtęci, mogą 
też być poddawane recyklingowi. Ich 
produkcja to „czysty” proces produk-
cyjny, bez wykorzystania szkodliwych 
dla środowiska materiałów.

Burmistrz wraz z Radą Miasta 
i Gminy Gąbin planują już w przy-
szłym roku realizację drugiego etapu 
wymiany oświetlenia na nowocze-
sne i ekologiczne w technologii LED 
we wszystkich miejscowościach na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Opracowanie: M. Świerzyńska
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Uroczyste otwarcie ul. Różanej  
w Gąbinie
Kolejne zadanie zrealizowane przez Miasto i Gminę Gąbin z udziałem środków rządowe-
go programu Fundusz Dróg Samorządowych. W dniu 8 września br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie przebudowanej ul. Różanej w Gąbinie, powstałej dzięki dofinansowaniu z rządo-
wego programu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W otwarciu drogi uczestniczyli: Se-
nator RP Marek Martynowski, Kierow-
nik Delegatury w Płocku Urzędu Wo-
jewódzkiego Marlena Mazurska, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, radny 
gminny Leszek Kędzia oraz pracownicy 
Urzędu i przedstawiciele mieszkańców.

W ubiegłym roku w marcu gąbiński 
samorząd zgłosił zadanie pn. „Przebu-
dowa dróg samorządowych na tere-
nie Miasta i Gminy Gąbin” do udziału 
w programie rządowym, mającym na 
celu rozbudowę dróg gminnych i po-
wiatowych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Inwestycja z rządowego programu 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 70% wartości zadania (dotacja 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
444.752,42 zł, środki własne Miasta 
i Gminy Gąbin 190.607,90 zł).

W ramach zadania wykonana zo-
stała przebudowa ulicy Różanej w Gą-

binie na długości 213 m i szerokości 
5,5 m z kostki betonowej, po obydwu 
stronach chodniki z kostki brukowej 
o szerokości 2 m wraz z pozostałą in-
frastrukturą techniczną jak zjazdy, ka-
nalizacja deszczowa, itp..

Wody deszczowe będą zbierane 
poprzez wpusty deszczowe w systemy 
kanalizacji deszczowej, skierowane do 
systemu skrzynek retencyjno-rozsą-
czających i odprowadzane do ziemi.

Zadanie wykonała firma FHU RAF-
-DET Rafał Kalinowski z Żychlina wraz 
z nadzorem inwestorskim na kwotę 
635 360,32 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych 
przeznaczony jest na dofinansowanie 
dróg gminnych, które spełniają warun-
ki techniczne (zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej), łączą się z drogami wyższe-
go rzędu, poprawiają bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, zapewniają spój-
ność sieci dróg publicznych.

Opracowanie: M. Świerzyńska 
fot. A. Świerzyński

Przebudowana ulica Różana w Gąbinie 
na osiedlu „kwiatowym”

Uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Różanej w Gąbinie

Kod QR z linkiem do nagrania video
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Nowe lampy stanęły w miejsco-
wościach; Nowe Grabie (5 sztuk), 
Nowa Korzeniówka (5 sztuk), Kępi-
na (5 sztuk) oraz Potrzebna (5 sztuk). 
Punkty świetlne wykonane w energo-
oszczędnej technologii LED, posiadają 
zasilanie solarne, które umożliwia ich 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  
inwestuje w infrastrukturę  
oświetlenia ulicznego

W październiku br. dzięki wsparciu pozyskanemu przez 
lokalny samorząd z programu Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020 ustawiono 
20 nowych punktów świetlnych na terenie gminy.

lokalizację w miejscach pozbawionych 
bezpośrednio drogowej infrastruktury 
energetycznej. Takie rozwiązanie zna-
cząco poprawia jakość życia mieszkań-
ców, których posesje zlokalizowane są 
w mniej uczęszczanych miejscach na 
terenie gminy.

Oświetlenie solarne w technologi LED 
w miejscowości Kępina

Oświetlenie solarne w technologi LED w miejscowości Potrzebna
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Koszt inwestycji wyniósł 
78 720,00 zł. Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin pozyskał wspar-
cie finansowe na ww. zadanie 
na kwotę 40 000,00 zł. 

Dostawę i montaż lamp 
solarnych zapewniła firma LLS-
-LED Lighting Solutions Jacek 
Kozar z m. Wersk. 

Opracowanie: W. Olszewki

Oświetlenie solarne w technologi LED w miejscowości Kępina

Oświetlenie solarne w technologi LED w miejscowości Potrzebna

Oświetlenie solarne w technologi LED w miejscowości Korzeniówka oraz Nowe Grabie (z prawej)
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Nowy odcinek drogi do Nowego 
Kamienia - uroczyste otwarcie

W dniu 8 września 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi powiatowej nr 6907W Gą-
bin – Nowy Kamień na długości 3,360 km. Inwestycja ta jest bardzo ważna dla mieszkań-
ców Nowego i Starego Kamienia, Kamienia-Słubice, Gąbina, a także sąsiednich gmin.

Droga Gąbin – Janówek przy któ-
rej zlokalizowane są liczne gąbińskie 
firmy i specjalistyczne gospodarstwa 
rolne ma niezwykle ważne znaczenie 
dla dalszego dobrego rozwoju Miasta 
i Gminy Gąbin i regionu. Dzięki bez-
pośredniemu połączeniu z obwodnicą 
Gąbina zyskała dostęp do dwóch dróg 
wojewódzkich 577 i 574, co wyraźnie 
wpłynie na aktywizację gospodarczą 
tej części miasta i gminy.

W otwarciu drogi uczestniczyli: 
Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, Starosta Płocki Mariusz 
Bieniek, Kierownik Delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego w Płocku Marlena 
Mazurska, Wicestarosta Iwona Sieroc-
ka, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward 
Wilgocki wraz z radnymi, Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych Marcin Błasz-
czyk, Radni Powiatowi wspomniana 
Marlena Mazurska i Waldemar Za-
wadzki, a także pracownicy Urzędu 
i przedstawiciele mieszkańców.

Inwestycja była realizowana przez 
Starostwo Powiatowe przy udziale 
środków z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości 80% wartości zada-
nia, mając na uwadze dobro mieszkań-
ców, Samorząd Gąbina wsparł inwesty-
cję przekazując na ten cel 250 000,00 zł 
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Zadnie 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” wykonało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Budowlanych S.A. z Gostynina. War-
tość inwestycji: 3 996 278,91 zł, kwota 
dofinansowania 3 197 023,00 zł.

O realizację tej drogi zabiegali bar-
dzo mieszkańcy miasta i gminy Gąbin, 
radni Miasta i Gminy Gąbin wraz Bur-
mistrzem, radni powiatowi, przedsta-
wiciele wojewody mazowieckiego, 
a także parlamentarzyści od wielu 
lat. Dopiero wprowadzenie programu 
budowy dróg samorządowych i po-
zyskanie tak wysokiego dofinanso-
wania ze środków budżetu państwa 

3 197 023,00 zł oraz 250 000,00 zł 
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin umoż-
liwiło powiatowi płockiemu realizację 
tego ważnego dla regionu zadania.

W ramach zadania wykonano 
obustronne poszerzenie istniejącej 
nawierzchni jezdni do 6 metrów, dwa 
chodniki pełniące funkcję zatoczek 
autobusowych, wykonanie obustron-
nych poboczy z kruszywa łamanego, 
mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni, wykonanie zjaz-
dów z kruszywa łamanego i wymianę 
uszkodzonych przepustów pod zjaz-
dami oraz przepustów pod koroną 
drogi, a także regulację wysokościo-
wą wszystkich obecnych w granicach 
opracowania urządzeń.

Inwestycja na wspomnianym od-
cinku w dużym stopniu poprawiła 
walory użytkowe drogi oraz w pełni 
przywróciła płynność ruchu, znacząco 
utrudnioną przez zły stan techniczny 
nawierzchni.

Opracowanie M. Świerzyńska 
fot. A. Świerzyński
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Wsparcie finansowe  
dla OSP Czermno i OSP Dobrzyków
Jesienią br. lokalne jednostki ochotniczych straży pożarnych pozyskały środki zewnętrzne 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Progra-
mu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych 
straży pożarnych”.

W ramach programu z zakresu 
ochrony powietrza WFOŚiGW w War-
szawie przyznał dotacje:
• dla OSP Czermno w kwocie 30 000,00 

zł na zadanie „Zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznych w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czermnie”,

• dla OSP Dobrzyków w kwocie 
30 000,00 zł na zadanie „Zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicz-
nych w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dobrzykowie”.
Zadania polegały na zakupie i mon-

tażu instalacji fotowoltaicznej na budyn-
kach remiz strażackich. Montaż insta-
lacji fotowoltaicznej przeznaczonej do 
produkcji energii elektrycznej na użytek 
własny z możliwością oddawania energii 
do istniejącej sieci niskiego napięcia.

Zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznej pozwoli ograniczyć emisję spalin 
w tym substancji szkodliwych dla śro-
dowiska w ilościach zgodnych z kartą 
efektu ekologicznego, poprzez ogrze-
wania części budynku elektrycznie.

Zadanie „Zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznych w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czermnie” dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

 Zadanie „Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznych w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrzykowie” dofinan-
sowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie dota-
cji, w kwocie 30.000,00 zł.

Opracowanie: M. Świerzyńska OSP Dobrzyków

OSP Czermno
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Nowy samochód ratowniczy 
dla jednostki OSP Dobrzyków
Pod koniec grudnia 2020 r. spełniło się wieloletnie marzenie strażaków ochotników z OSP 
Dobrzyków. Otrzymali oni bowiem bardzo nowoczesny i wszechstronnie wyposażony 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który wesprze wysłużone pojazdy i unowocześni 
wyposażenie jednostki.

Każde wsparcie ochotniczej straży 
pożarnej, tym bardziej w nowy wóz 
bojowy, to wielkie święto. Ten wyjąt-
kowy prezent nie tylko podnosi zdol-
ność bojową jednostki oraz poziom 
bezpieczeństwa prowadzonych dzia-
łań ale i pośrednio integruje lokalną 
społeczność.

Nowy samochód jest wynikiem kil-
kuletnich zabiegów OSP w pozyskaniu 
środków zewnętrznych na zakup po-
jazdu. Ciężki wóz bojowy marki MAN 
z napędem 6x6 wykonała i dostarczyła 
firma Stolarczyk Mirosław Technologia 
Pożarnicza z Kielc.

Samochód kosztował 1 146 360,00 zł.  
Jego zakup został dofinansowany przez:
• Samorząd Miasta i Gminy Gąbin, 

w wysokości 480 360,00 zł,
• Samorząd Województwa Ma-

zowieckiego – w wysokości 
100 000,00 zł,

• Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, w formie dotacji 
w wysokości 350 000,00 zł,
a także:

• Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy, w kwocie 200 000,00 zł,

• Fundację Grupa PERN, w wysokości 
15 000,00 zł oraz

• Nadleśnictwo Łąck, w kwocie 
1 000,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Do-

brzykowie została założona w 1959 
roku. W dniu 20 grudnia 2007 r. uwień-
czeniem długich starań jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej było włą-
czenie do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego.
Na terenie funkcjonowania OSP Do-
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Remont strażnicy OSP  
w Czermnie
Wsparcie z tego programu 
w ubiegłych latach otrzyma-
ły już OSP Gąbin i OSP Li-
pińskie.

W bieżącym roku w ramach „Ma-
zowieckie Strażnice OSP-2020” Samo-
rząd Miasta i Gminy Gąbin zrealizował 
inwestycję polegającą na remoncie 
strażnicy w Czermnie.

Celem zadania „Mazowieckie 
Strażnice OSP-2020” jest poprawa 
stanu bezpieczeństwa publicznego 
poprzez udzielenie pomocy finanso-
wej celem pokrycia całości lub części 
kosztów prac remontowych budynków 
strażnic jednostek.

Zakres prac remontowych strażni-
cy w Czermnie obejmował: remont ga-
rażu, szatni oraz remont łazienki.

Koszt całości zadania wyniósł  
24 100,00 zł, z czego kwotę 19 100,00 zł 
pozyskano w ramach zadania „Mazo-
wieckie Strażnice OSP-2020”.

Strażnica oprócz swoich funkcji 
przeciwpożarowych pełni także rolę lo-
kalnego ośrodka kultury, gdzie miesz-
kańcy w wolnym czasie spotykają się, 
organizują wydarzenia lokalne oraz 
jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich.

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dobrzykowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie 350 000,00 zł”.

brzyków istnieją realne zagrożenia 
awariami i wypadkami drogowymi, 
pożarami. Strażacy dysponowani są do 
gaszenia pożarów i zdarzeń na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin, pożarów lasów 
Nadleśnictwa Płock, Łąck, Gostynin, 
a także są włączeni do kompanii prze-
mysł (gaszenie dużych zakładów prze-
mysłowych) i zabezpieczają Jednostkę 
Ratowniczo-Gaśniczą nr II w Płocku.

Jednostka zrzesza 40 członków 
przeszkolonych do prowadzenia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych oraz spe-
cjalną grupę ratownictwa wodnego 
i grupę poszukiwawczą.

OSP Dobrzyków obecnie jest wy-
posażone w średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy GBA oraz wyeksploato-
wany 30-letni samochód ciężki GCBA, 
który zostanie wymieniony na ten 
nowo zakupiony ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy MAN.

Nowe wyposażenie jednostki po-
zwoli na realizację zadań ratowniczo-
-gaśniczych i przyniesie liczne i pozy-

tywne efekty poprzez wzrost skutecz-
ności niesienia pomocy podczas re-
alizacji zadań ratowniczo-gaśniczych, 
a także minimalizację skutków zdarzeń 
poprzez szybkie i sprawne działania. 
Znacznie wpłynie na bezpieczeństwo 
osób, mienia, zwierząt, a także popra-
wi współdziałanie z jednostkami PSP.
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Nowy samochód dla OSP Gąbin

Wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie i dzięki temu w ostatnich 
dniach grudnia strażacy i mieszkańcy 
mają powód do radości.

Samochód został zakupiony od 
firmy FRANK-CARS Sp. z o.o. z Często-
chowy za kwotę 150 000,00 zł, z czego 
środki pozyskane z Funduszu Sprawie-

dliwości w formie dotacji celowej 
w kwocie 148 514,85 zł, zaś środki 
z Samorządu Miasta i Gminy Gą-
bin wynoszą 1 485,15 zł.

W październiku br. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin złożył wniosek do Ministerstwa Spra-
wiedliwości na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Gąbin.

Zadanie jest realizowane z Fun-
duszu Sprawiedliwości w zakresie 
wsparcia i rozwoju pomocy osobom 
pokrzywdzonym oraz realizacji przez 
jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych 
z ochroną takich osób.

OSP Gąbin zrzesza w swoich szere-
gach 136 członków w tym 38 upraw-
nionych do bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 
wśród których jest 6 czynnych funkcjo-
nariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
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Nowoczesne wyposażenie  
dla Jednostki OSP Gąbin

w Warszawie oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, w formie dotacji 
w wysokości 380 000,00 zł,

• Komendant Główny PSP (środki 
przekazane przez firmy ubezpiecze-
niowe) – w wysokości 80 000,00 zł

• OSP Gąbin, w wysokości 10 000,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gą-

binie jest jedną z najaktywniejszych 
jednostek w powiecie płockim oraz 
Mazowszu. Jednostka rocznie interwe-
niuje od 250 do 300 razy, są to wyjazdy 
do pożarów,wypadków, miejscowych 
zagrożeń oraz fałszywych alarmów. 
Oprócz tego typu interwencji OSP Gą-
bin, społecznie włącza się w organiza-
cję oraz zabezpiecza szereg uroczysto-
ści i imprez organizowanych przez Sa-
morząd, a także inne stowarzyszenia.

„Zakup średniego samochodu ra-
towniczo - gaśniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gąbinie 

dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie www.wfosigw.pl oraz Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej www.
nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, 

w kwocie 380 000,00 zł”.

Konieczność zakupu nowego sa-
mochodu jest wynikiem wyeksplo-
atowania samochodu terenowego 
GBM2,5/8 Star 266 przeznaczonego 
m.in. do gaszenia pożarów łąk, lasów 
i torfowisk.

Średni pojazd bojowy marki MAN 
TGM - GBA 2,5/16 z napędem 4x4 
wykonała firma Stolarczyk Mirosław 
Technologia Pożarnicza z Kielc.

Samochód kosztował 862 845,00 zł. 
na jego zakup, dzięki wielu staraniom, 
udało się pozyskać dodatkowe fundu-
sze. Wsparcia finansowego udzielili:
• Samorząd Miasta i Gminy Gąbin, 

w wysokości 292 845,00 zł,
• Samorząd Województwa Mazowiec-

kiego, w wysokości 100 000,00 zł,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

W ostatnich dniach grudnia do jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gąbinie dotarł nowy średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy kategorii 3 z napędem terenowym 4x4.

W 1995 roku OSP Gąbin została 
włączona w struktury Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.  Zaku-
piony pojazd to samochód klasy GBA, 
wyposażony w kabinę sześcio-osobo-
wą oraz napęd 4x4, ponadto przysto-
sowany jest do poruszania się w tere-
nie, co ułatwi  działania w przypadku 
pożarów łąk, lasów i torfowisk.

Zakup średniego samochodu zna-
cząco zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin, powiatu 
płockiego oraz powiatów ościennych. 
Wpłynie pozytywnie na bezpieczeń-
stwo strażaków i skuteczność prowa-
dzonych przez nich działań.



Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 z poniższych miejscowości:
BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE,

 PLEBANKA, PRZEMYSŁÓW, TROSZYN POLSKI

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 8 - 8 - 8 4 8

Luty 5 - 5 - 15 5 5

Marzec 5 - 5 - 5 1 5

Kwiecień 2 16 2 16 19 2 2

Maj 7 21 7 21 7 10 7

Czerwiec 5 18 5 18 21 5 5

Lipiec 2 16 2 16 2 5 2

Sierpień 6 20 6 20 16 6 6

Wrzesień 3 17 3 17 3 6 3

Październik 1 15 1 15 18 1 1

Listopad 5 - 5 - 5 8 5

Grudzień 3 - 3 - 20 3 3

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 15 - 15 - 15 4 15

Luty 12 - 12 - 15 12 12

Marzec 12 - 12 - 12 1 12

Kwiecień 9 23 9 23 19 9 9

Maj 14 28 14 28 14 10 14

Czerwiec 11 25 11 25 21 11 11

Lipiec 9 23 9 23 9 5 9

Sierpień 13 27 13 27 16 13 13

Wrzesień 10 24 10 24 10 6 10

Październik 8 22 8 22 18 8 8

Listopad 13 - 13 - 13 8 13

Grudzień 10 - 10 - 20 10 10

NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA, STARA KORZE-
NIÓWKA, NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI

KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW,  
LIPIŃSKIE, OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 22 - 22 - 22 4 22

Luty 19 - 19 - 15 19 19

Marzec 19 - 19 - 19 1 19

Kwiecień 2 16 2 16 19 16 16

Maj 7 21 7 21 21 10 21

Czerwiec 5 18 5 18 21 18 18

Lipiec 2 16 2 16 16 5 16

Sierpień 6 20 6 20 16 20 20

Wrzesień 3 17 3 17 17 6 17

Październik 1 15 1 15 18 15 15

Listopad 19 - 19 - 19 8 19

Grudzień 17 - 17 - 20 17 17

GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW, NOWY KAMIEŃ, 
STARY KAMIEŃ

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 29 - 29 - 29 4 29

Luty 26 - 26 - 15 26 26

Marzec 26 - 26 - 26 1 26

Kwiecień 9 23 9 23 19 23 23

Maj 14 28 14 28 28 10 28

Czerwiec 11 25 11 25 21 25 25

Lipiec 9 23 9 23 23 5 23

Sierpień 13 27 13 27 16 27 27

Wrzesień 10 24 10 24 24 6 24

Październik 8 22 8 22 18 22 22

Listopad 26 - 26 - 26 8 26

Grudzień 24 - 24 - 20 24 24

LUDWIKÓW, NOWE GRABIE DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 12 - 11 - 28 4 28

Luty 10 - 8 - 15 25 25

Marzec 10 - 8 - 25 1 25

Kwiecień 8 22 7 19 19 14 14

Maj 13 27 5 17 12 10 12

Czerwiec 10 24 7 21 21 9 9

Lipiec 8 22 5 19 14 5 14

Sierpień 12 26 2 16 16 11 11

Wrzesień 9 23 6 20 8 6 8

Październik 14 28 4 18 18 13 13

Listopad 18 - 18 - 10 8 10

Grudzień 16 - 16 - 20 8 8

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 12 - 25 - 27 4 27

Luty 10 - 22 - 15 24 24

Marzec 10 - 22 - 24 1 24

Kwiecień 8 22 12 26 19 28 28

Maj 13 27 10 24 26 10 26

Czerwiec 10 24 14 28 21 23 23

Lipiec 8 22 12 26 28 5 28

Sierpień 12 26 9 23 16 25 25

Wrzesień 9 23 13 27 22 6 22

Październik 14 28 11 25 18 27 27

Listopad 25 - 25 - 24 8 24

Grudzień 23 - 23 - 20 22 22



GÓRKI

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II, 
C.K. NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, 

KONOPNICKIEJ, PIĘKNA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI 
CZERMIŃSKIE, SŁONECZNA, SREBRNA, WARSZAWSKA, 
WIOSENNA, W.REYMONTA, Z. NAŁKOWSKIEJ, TRAKT 

LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, CMENTARNA, ZŁOTA

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, 
BRZOZOWA, DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, 
LIPOWA, MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, 

PÓŁNOCNA, SPORTOWA, SOSNOWA, STRAŻACKA, 
WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA

JORDANÓW

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI, 
KILIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA,  

TRAKT KAMIŃSKI, WIERZBOWA

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, 
KONWALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI 

GOSTYŃSKIE, ROGATKI ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA 
SKŁADOWSKIEGO, STANISŁAWA STASZICA, STARY RYNEK, 

WSPÓLNA, NOWY RYNEK, TOPOLOWA, KUTNOWSKA, 
F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, KALINOWA, 

IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 15 - 25 - 27 4 27

Luty 12 - 22 - 15 24 24

Marzec 12 - 22 - 24 1 24

Kwiecień 9 23 12 26 19 28 28

Maj 14 28 10 24 26 10 26

Czerwiec 11 25 14 28 21 23 23

Lipiec 9 23 12 26 28 5 28

Sierpień 13 27 9 23 16 25 25

Wrzesień 10 24 13 27 22 6 22

Październik 8 22 11 25 18 27 27

Listopad 12 - 25 - 24 8 24

Grudzień 10 - 23 - 20 22 22

2021 Pozostałości 
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 29 - 11 - 28 4 28

Luty 26 - 8 - 15 25 25

Marzec 26 - 8 - 25 1 25

Kwiecień 9 23 7 19 19 14 14

Maj 14 28 5 17 12 10 12

Czerwiec 11 25 7 21 21 9 9

Lipiec 9 23 5 19 14 5 14

Sierpień 13 27 2 16 16 11 11

Wrzesień 10 24 6 20 8 6 8

Październik 8 22 4 18 18 13 13

Listopad 26 - 18 - 10 8 10

Grudzień 24 - 16 - 20 8 8

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 8 - - 5 - 5 4 12

Luty 5 - - 2 - 15 2 9

Marzec 5 - - 2 - 2 1 9

Kwiecień 2 16 - 1 20 19 1 13

Maj 7 21 - 8 18 8 10 11

Czerwiec 2 18 - 1 15 21 1 8

Lipiec 2 16 - 6 20 6 5 13

Sierpień 6 20 - 3 17 16 3 10

Wrzesień 3 17 - 7 21 7 6 14

Październik 1 15 - 5 19 18 5 12

Listopad 5 - - 9 - 2 8 2

Grudzień 2 - - 14 - 20 7 7

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 8 - - 19 - 19 4 26

Luty 5 - - 16 - 15 16 23

Marzec 5 - - 16 - 16 1 23

Kwiecień 2 16 - 13 27 19 20 27

Maj 7 21 - 11 25 18 10 25

Czerwiec 2 18 - 8 22 21 15 22

Lipiec 2 16 - 13 27 20 5 27

Sierpień 6 20 - 10 24 16 17 24

Wrzesień 3 7 - 14 28 21 6 28

Październik 1 15 - 12 26 18 19 26

Listopad 5 - - 23 - 16 8 16

Grudzień 2 - - 28 - 20 21 21

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 8 - - 5 - 5 4 12

Luty 5 - - 2 - 15 2 9

Marzec 5 - - 2 - 2 1 9

Kwiecień 2 16 - 1 20 19 1 13

Maj 7 21 - 8 18 8 10 11

Czerwiec 2 18 - 1 15 21 1 8

Lipiec 2 16 - 6 20 6 5 13

Sierpień 6 20 - 3 17 16 3 10

Wrzesień 3 17 - 7 21 7 6 14

Październik 1 15 - 5 19 18 5 12

Listopad 5 - - 9 - 2 8 2

Grudzień 2 - - 14 - 20 7 7

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące 

odpady 
komunalne

Odpady segregowane

Papier Szkło
Two-
rzywa 

sztuczne

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ

Styczeń 8 - - 19 - 19 4 26

Luty 5 - - 16 - 15 16 23

Marzec 5 - - 16 - 16 1 23

Kwiecień 2 16 - 13 27 19 20 27

Maj 7 21 - 11 25 18 10 25

Czerwiec 2 18 - 8 22 21 15 22

Lipiec 2 16 - 13 27 20 5 27

Sierpień 6 20 - 10 24 16 17 24

Wrzesień 3 17 - 14 28 21 6 28

Październik 1 15 - 12 26 18 19 26

Listopad 5 - - 23 - 16 8 16

Grudzień 2 - - 28 - 20 21 21



Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 z poniższych miejscowości:

NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA, STARA KORZENIÓWKA, NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 8 - 8 - 8 - 8

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 5 - 5 - - 5 5

Marzec 5 - 5 - 5 - 5

Kwiecień 2 16 2 16 - 2 2

Maj 7 21 7 21 7 - 7

Czerwiec 5 18 5 18 - 5 5

Lipiec 2 16 2 16 2 - 2

Sierpień 6 20 6 20 - 6 6

Wrzesień 3 17 3 17 3 - 3

Październik 1 15 1 15 - 1 1

Listopad 5 - 5 - 5 - 5

Grudzień 3 - 3 - - 3 3

BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE, PLEBANKA, PRZEMYSŁÓW, TROSZYN POLSKI

2021 Pozostałości z 
sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane

Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowychPapier Szkło

Two-
rzywa 

sztuczne
2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 15 - 15 - 15 - 15

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 12 - 12 - - 12 12

Marzec 12 - 12 - 12 - 12

Kwiecień 9 23 9 23 - 9 9

Maj 14 28 14 28 14 - 14

Czerwiec 11 25 11 25 - 11 11

Lipiec 9 23 9 23 9 - 9

Sierpień 13 27 13 27 - 13 13

Wrzesień 10 24 10 24 10 - 10

Październik 8 22 8 22 - 8 8

Listopad 13 - 13 - 13 - 13

Grudzień 10 - 10 - - 10 10

KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW, LIPIŃSKIE, OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane

Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowychPapier Szkło

Two-
rzywa 

sztuczne
2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 22 - 22 - 22 - 22

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 19 - 19 - - 19 19

Marzec 19 - 19 - 19 - 19

Kwiecień 2 16 2 16 - 16 16

Maj 7 21 7 21 21 - 21

Czerwiec 5 18 5 18 - 18 18

Lipiec 2 16 2 16 16 - 16

Sierpień 6 20 6 20 - 20 20

Wrzesień 3 17 3 17 17 - 17

Październik 1 15 1 15 - 15 15

Listopad 19 - 19 - 19 - 19

Grudzień 17 - 17 - - 17 17



GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW, NOWY KAMIEŃ, STARY KAMIEŃ

2021 Pozostałości z 
sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane

Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowychPapier Szkło

Two-
rzywa 

sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 29 - 29 - 29 - 29

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 26 - 26 - - 26 26

Marzec 26 - 26 - 26 - 26

Kwiecień 9 23 9 23 - 23 23

Maj 14 28 14 28 28 - 28

Czerwiec 11 25 11 25 - 25 25

Lipiec 9 23 9 23 23 - 23

Sierpień 13 27 13 27 - 27 27

Wrzesień 10 24 10 24 24 - 24

Październik 8 22 8 22 - 22 22

Listopad 26 - 26 - 26 - 26

Grudzień 24 - 24 - - 24 24

LUDWIKÓW, NOWE GRABIE

2021 Pozostałości z 
sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowychPapier Szkło

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 12 - 11 - 28 - 28

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 10 - 8 - - 25 25

Marzec 10 - 8 - 25 - 25

Kwiecień 8 22 7 19 - 14 14

Maj 13 27 5 17 12 - 12

Czerwiec 10 24 7 21 - 9 9

Lipiec 8 22 5 19 14 - 14

Sierpień 12 26 2 16 - 11 11

Wrzesień 9 23 6 20 8 - 8

Październik 14 28 4 18 - 13 13

Listopad 18 - 18 - 10 - 10

Grudzień 16 - 16 - - 8 8

DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW

2021 Pozostałości z 
sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane

Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowychPapier Szkło

Two-
rzywa 

sztuczne
2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 12 - 25 - 27 - 27

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 10 - 22 - - 24 24

Marzec 10 - 22 - 24 - 24

Kwiecień 8 22 12 26 - 28 28

Maj 13 27 10 24 26 - 26

Czerwiec 10 24 14 28 - 23 23

Lipiec 8 22 12 26 28 - 28

Sierpień 12 26 9 23 - 25 25

Wrzesień 9 23 13 27 22 - 22

Październik 14 28 11 25 - 27 27

Listopad 25 - 25 - 24 - 24

Grudzień 23 - 23 - - 22 22



2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 15 - 25 - 27 - 27

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 12 - 22 - - 24 24

Marzec 12 - 22 - 24 - 24

Kwiecień 9 23 12 26 - 28 28

Maj 14 28 10 24 26 - 26

Czerwiec 11 25 14 28 - 23 23

Lipiec 9 23 12 26 28 - 28

Sierpień 13 27 9 23 - 25 25

Wrzesień 10 24 13 27 22 - 22

Październik 8 22 11 25 - 27 27

Listopad 12 - 25 - 24 - 24

Grudzień 10 - 23 - - 22 22

GÓRKI

JORDANÓW

2021 Pozostałości  
z sortowania

Bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 29 - 11 - 28 - 28

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu  
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy dokonywać 
w terminie 

do dnia 30.04.2021 r.

Luty 26 - 8 - - 25 25

Marzec 26 - 8 - 25 - 25

Kwiecień 9 23 7 19 - 14 14

Maj 14 28 5 17 12 - 12

Czerwiec 11 25 7 21 - 9 9

Lipiec 9 23 5 19 14 - 14

Sierpień 13 27 2 16 - 11 11

Wrzesień 10 24 6 20 8 - 8

Październik 8 22 4 18 - 13 13

Listopad 26 - 18 - 10 - 10

Grudzień 24 - 16 - - 8 8

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II, C.K. NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, 
KONOPNICKIEJ, PIĘKNA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI CZERMIŃSKIE, SŁONECZNA, SREBRNA, WARSZAWSKA, 

WIOSENNA, W.REYMONTA, Z. NAŁKOWSKIEJ, TRAKT LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, CMENTARNA, ZŁOTA

2021 Pozostałości z sortowania
Bioodpady 

stanowiące odpady 
komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 4 - - 5 - 5 - 12

Termin zostanie ustalony po wpłynięciu 
od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy 
dokonywać w terminie 
do dnia 30.04.2021 r.

Luty 1 - - 2 - - 2 9

Marzec 1 - - 2 - 2 - 9

Kwiecień 7 19 - 1 20 - 1 13

Maj 5 17 31 8 18 8 - 11

Czerwiec 14 28 - 1 15 - 1 8

Lipiec 12 26 - 6 20 6 - 13

Sierpień 9 23 - 3 17 - 3 10

Wrzesień 6 20 - 7 21 7 - 14

Październik 4 18 - 5 19 - 5 12

Listopad 8 - - 9 - 2 - 2

Grudzień 6 - - 14 - - 7 7



Odbiory będą realizowane w godzinach 6:00-22.00. Tel. do Urzędu Miasta i Gminy Gąbin 24267-41-62
W trakcie realizacji mobilnej zbiórki odpadów odpady:
• budowlane rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, nie zawierające odpadów gruzu i/lub styropianu budowlanego, można przekazać w ilości 

nieprzekraczającej 0,5m3

• zużytych opon, przekazywane są wyłącznie z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T, 
niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (22 cale)

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI, KILIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA,  
TRAKT KAMIŃSKI, WIERZBOWA

2021 Pozostałości z sortowania
Bioodpady 

stanowiące odpady 
komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli  

i innych odpadów 
wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 

sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 11 - - 19 - 19 - 26

Termin zostanie ustalony  
po wpłynięciu od mieszkańców 

zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy 
dokonywać w terminie 
do dnia 30.04.2021 r.

Luty 8 - - 16 - - 16 23

Marzec 8 - - 16 - 16 - 23

Kwiecień 12 26 - 13 27 - 20 27

Maj 10 24 - 11 25 18 - 25

Czerwiec 7 21 - 8 22 - 15 22

Lipiec 5 19 - 13 27 20 - 27

Sierpień 2 16 30 10 24 - 17 24

Wrzesień 13 27 - 14 28 21 - 28

Październik 11 25 - 12 26 - 19 26

Listopad 15 - - 23 - 16 - 16

Grudzień 13 - - 28 - - 21 21

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, LIPOWA, 
MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, PÓŁNOCNA, SPORTOWA, SOSNOWA, STRAŻACKA, 

WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KONWALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI GOSTYŃSKIE, 
ROGATKI ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA SKŁADOWSKIEGO, STANISŁAWA STASZICA, STARY RYNEK, WSPÓLNA, NOWY 
RYNEK, TOPOLOWA, KUTNOWSKA, F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, KALINOWA, IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA

2021 Pozostałości z sortowania
Bioodpady 

stanowiące odpady 
komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 18 - - 5 - 5 - 12

Termin zostanie ustalony  
po wpłynięciu od mieszkańców 

zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy 
dokonywać w terminie 
do dnia 30.04.2021 r.

Luty 15 - - 2 - - 2 9

Marzec 15 - - 2 - 2 - 9

Kwiecień 7 19 - 1 20 - 1 13

Maj 5 17 31 8 18 8 - 11

Czerwiec 14 28 - 1 15 - 1 8

Lipiec 12 26 - 6 20 6 - 13

Sierpień 9 23 - 3 17 - 3 10

Wrzesień 6 20 - 7 21 7 - 14

Październik 4 18 - 5 19 - 5 12

Listopad 22 - - 9 - 2 - 2

Grudzień 20 - - 14 - - 7 7

2021 Pozostałości z sortowania
Bioodpady 

stanowiące odpady 
komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowychPapier Szkło Tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 25 - - 19 - 19 - 26

Termin zostanie ustalony  
po wpłynięciu od mieszkańców 

zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy należy 
dokonywać w terminie 
do dnia 30.04.2021 r.

Luty 22 - - 16 - - 16 23

Marzec 22 - - 16 - 16 - 23

Kwiecień 12 26 - 13 27 - 20 27

Maj 10 24 - 11 25 18 - 25

Czerwiec 7 21 - 8 22 - 15 22

Lipiec 5 19 - 13 27 20 - 27

Sierpień 2 16 30 10 24 - 17 24

Wrzesień 13 27 - 14 28 21 - 28

Październik 11 25 - 12 26 - 19 26

Listopad 29 - - 23 - 16 - 16

Grudzień 20 - - 28 - - 21 21
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• Wspólnota Mieszkaniowa Płock 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 A,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 B,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 C,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18A,
• Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowa 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 1 ,
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 4,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 4,
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Moniuszki 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 6, 2
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Stary Rynek 1,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Stary Rynek 3 ,
• Wspólnota Mieszkaniowa Składkowskiego 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7B,

• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wojska Polskie-
go 7 C, Gostynińska Spółdzielnia

• Mieszkaniowa Topolowa 10,Wspólnota Mieszkaniowa 
Wojska Polskiego 7A , wspólna altana

• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 10,
• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 6,
• Wspólnota Mieszkaniowa Gostynińska 13,
• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Składkowskiego 1,
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Warszawska 21,
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Wojska Polskiego 26,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Nowy Rynek 4,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Stary Rynek 14,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Kutnowska 1 i 3,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Kutnowska 2,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Topolowa 2,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzin-

nym Leśna 12.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości  
w zabudowie wielolokalowej

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 z poniższych miejscowości:

2021 Pozostałości z sortowania Bioodpady stanowiące odpady 
komunalne

Odpady segregowane
Termin mobilnej zbiórki 
mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowychPapier Szkło
Metale i 

tworzywa 
sztuczne

2021

MIESIĄC DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ DZIEŃ  

Styczeń 8 15 22 29 - 8 15 22 29 - 18 4 4 18

Termin zostanie ustalony  
po wpłynięciu  

od mieszkańców zgłoszeń.

Zgłoszenia do Urzędu 
Gminy należy dokonywać  

w terminie 
do dnia 30.04.2021 r.

Luty 5 12 19 26 - 5 12 19 26 - 15 1 1 15

Marzec 5 12 19 26 - 5 12 19 26 - 15 1 1 15

Kwiecień 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30 19 7 7 19

Maj 7 14 21 28 - 7 14 21 28 - 24 10 10 24

Czerwiec 2 11 18 25 - 2 11 18 25 - 21 7 7 21

Lipiec 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30 19 5 5 19

Sierpień 6 13 20 27 - 6 13 20 27 - 16 2 2 16

Wrzesień 3 10 17 24 - 3 10 17 24 - 20 6 6 20

Październik 1 8 15 22 29 1 8 15 22 29 18 4 4 18

Listopad 5 12 19 26 - 5 12 19 26 - 22 8 8 22

Grudzień 3 10 17 23 30 3 10 17 23 30 20 6 6 20
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Projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie otrzymał wsparcie ze środków 
unijnych na kwotę prawie dwóch milionów złotych.

Rozbudowa SUW Kępina z prawie 
dwumilionowym dofinansowaniem

Umowa podpisana została 7 lipca 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Miasto i Gminę Gąbin reprezentował Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys; Wo-
jewództwo Mazowieckie (które przydziela środki pochodzą-
ce z budżetu UE) Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki oraz Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Kazimierz Porębski.

Miasto i Gmina Gąbin pozyskało środki finansowe w wy-
sokości 1 912 281,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifi-
kowalnych zadania.

We wrześniu 2019 r. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zło-
żył wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 
na realizację operacji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Kępina”.

Celem zadania jest poprawa  stanu infrastruktury za-
opatrzenia w wodę poprzez przebudowę i rozbudowę SUW. 
Zgodnie z projektem budowlanym w 2016 r. dobowa pro-
dukcja wody na SUW Kępina wynosiła od 500 m3/d zimą do 
1800 m3/d w okresach maksymalnych rozbiorów. Perspek-
tywicznie przyjęto, że dobowa produkcja wody uzdatnionej 

wraz z produkcją wody do płukania filtrów wyniesie maksy-
malnie 2100 m3/d. W chwili obecnej SUW produkuje wodę 
głębinową za pomocą ujęć z trzech studni (nr 1, nr 2, nr 3). 
Projektowany układ technologiczny został przystosowany 
do uzdatniania wody również ze studni nr 7, którą w przy-
szłości planuje się podłączyć do modernizowanej stacji. 

Sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej w Gąbinie, 
a także pozostałych miejscowościach oraz coraz większa 
liczba nowych terenów mieszkaniowych, zwiększają zapo-
trzebowanie na wodę. Widoczne jest to zwłaszcza w okresie 
letnim, kiedy jej zużycie gwałtownie rośnie. Prace moder-
nizacyjne SUW Kępina, stanowią ważny punkt inwestycyjny 
dla rozwoju Miasta i Gmin Gąbin. Rozbudowa stacji nie tylko 
pomoże rozwiązać dotychczasowe problemy z zaopatrze-
niem w wodę ale stanowić będzie bazę do dalszych inwesty-
cji na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Opracowanie A. Świerzyński
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Rewitalizacja Stawu  
w Starym Kamieniu

1 września 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. 
„Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień – etap I”. Sa-
morząd Gąbina na w/w zadanie w części pozyskał środki finan-
sowe z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, po-
została kwota pochodzi z budżetu  Miasta i Gminy Gąbin oraz 
środków z funduszu sołeckiego sołectwa Stary Kamień.

Głównym zadaniem projektu jest pogłębienie i oczysz-
czenie stawu w Starym Kamieniu. Położony w centrum miej-
scowości staw, kiedyś pełnił funkcję zbiornika zabezpiecza-
jącego wodę na wypadek pożaru oraz do celów rolniczych, 
obecnie pełni funkcję lokalnego zbiornika retencyjnego, 
a przede wszystkim ciekawą funkcję rekreacyjną, z której 
korzystają mieszkańcy okolicznych miejscowości, m.in.: Sta-
rego Kamienia, Kamienia-Słubice, Nowego Kamienia, Lipiń-
skie, Guzewa, jak również mieszkańcy gminy i przyjezdni go-
ście. Staw był kilkakrotnie zarybiany, a o porządek i czystość 
dbali sołtysi i sami mieszkańcy.

Na skutek systematycznego obniżania się  wód grunto-
wych na przestrzeni ostatnich lat, była pilna konieczność 
podjęcia działąń renowacyjnych. Trwające prace oczyszcza-
jące i niezbędne pogłębienie stawu ma na celu zachowanie 
istniejącej fauny i flory, a tym samym utrzymania funkcji 
rekreacyjnej i wypoczynkowej. Dzięki realizacji projektu za-
bezpieczona zostanie również woda dla celów rolniczych, 
a tym samym zachowana retencja wód opadowych.

Opracowanie: M. Świerzyńska 
fot. A. Świerzyński

Realizacja projektu w ramach MIAS 2020 
- „Renowacja stawu w miejscowości Stary 
Kamień – etap I” 

Pierwszy etap renowacji stawu w miejscowości Stary Kamień
Kod QR z linkiem  
do nagrania video
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Miasto i Gmina Gąbin z kolejnymi 
pozyskanymi środkami!

W Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku pod-
pisane zostały umowy w ramach projektu Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 oraz Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020. Z ramienia Miasta i Gminy Gąbin umowę podpisali 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys. 
Województwo Mazowieckie reprezentowali Adam Struzik 
Marszałek, Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek, Orliński 
Adam Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Podpisane umowy dotyczyły następujących programów:

1. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza (MIWOP) MAZOWSZE 2020 na 

realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych 
w ul. Nowy Rynek w Gąbinie”, kwota dofinansowania  
35 000,00 zł, wartość zadania 70 000,00 zł.

Celem „MIWOP MAZOWSZE 2020” jest polepszenie ja-
kości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości 
powietrza.

W ramach projektu w Mieście i Gminie Gąbin przewidu-
je się do nasadzenia 4 050 szt. różnorodnych roślin – drzew 
i krzewów, tj. berberys, jaśmin pachnący, lilak na pniu, 
trzmielina fortunei GOLD na pniu, klon pospolity.

2. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020 na realizację zadań:

• „Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejsco-
wości Potrzebna”, kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

• „Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miej-
scowości Kępina”, kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

• „Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I”, 
kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

• „Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miej-
scowości Nowa Korzeniówka”, kwota dofinansowania 
10.000,00 zł.

• „Montaż nowoczesnego oświetlenia so-
larnego w miejscowości Nowe Grabie”, 
kwota dofinansowania10.000,00 zł.

3. W ramach udzielenia pomocy finansowej miastom/
gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśni-

czych dla jednostek OSP
• „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gą-

bin”, kwota dofinansowania 100.000,00 zł.
• „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Do-

brzyków”, kwota dofinansowania 100.000,00 zł.

Podpisane umowy są wynikiem wcześniejszych naborów 
wniosków, które były uruchomione w marcu i kwietniu br. 
Wszystkie projekty muszą być zrealizowane do końca 2020 
roku. Łącznie pozyskano na ten cel 285.000,00 zł z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Przy aplikowaniu wniosków oraz dalszych działaniach 
dotacyjnych, uczestniczy Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, Radni Miasta 
i Gminy Gąbin, stowarzyszenia z terenu gminy oraz miesz-
kańcy poszczególnych sołectw. Warto pamiętać o ich pracy 
i zaangażowaniu w realizację projektu MIAS a także wielu  
innych inicjatywach społecznych.

Opracowanie: W. Olszewski

1 sierpnia 2020 r. zmarł 

Henryk Szymborski
wieloletni sołtys Sołectwa Górki,  

lokalny działacz społeczny, oddany sprawom 
swojej Małej Ojczyzny. 

Pogrzeb odbył się 3 sierpnia  
w Kościele Parafialnym w Dobrzykowie. 

Sołtysa żegnała rodzina, mieszkańcy sołectwa 
oraz okolicznych miejscowości,

a także przedstawiciele samorządu  
Miasta i Gminy Gąbin.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

Marianny Stemplewskiej
wieloletniego pracownika  

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie
Pogrzeb odbył się 30 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

w Kaplicy Cmentarnej w Gąbinie.

Miasto i Gmina Gąbin zrealizuje kolejne zadania związane z bezpieczeństwem oraz ochro-
ną klimatu przy pozyskanym zewnętrznym wsparciu finansowym.
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Rewitalizacja terenów 
zielonych na Nowym Rynku
Jesienią br. zrewitalizowano tereny zielone na Nowym Rynku w Gąbinie. Nowe nasadze-
nia drzew i krzewów nie tylko upiększyły miejski park, ale stanowią również swoistą tar-
czę ochronną przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi w okolicy.

Nowym Rynku. Są również ważnym elementem, poprawia-
jącym jakość powietrza poprzez pochłanianie szkodliwych 
pyłów i gazów, głównie pochodzenia komunikacyjnego oraz 
grzewczego. Nowa roślinność została dobrana tak, aby w jak 
najwydajniejszy sposób radziła sobie z absorbcją cząsteczek 
PM10, PM2,5 oraz dwutlenku węgla.

Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ww. inwestycję dofi-
nansowanie w wysokości 35 000,00 zł co stanowi 50% war-
tości całego zadania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu 
samorządowego. 

Opracowanie: W. Olszewski 
fot.: A. Świerzyński

Lokalny samorząd realizował kolejny projekt („Rewitali-
zacja terenów zielonych w ul. Nowy Rynek w Gąbinie”) na-
sadzeń w mieście Gąbin. Dzięki pozyskanym środkom z pro-
gramu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020” park miejski na Nowym Rynku 
wzbogacił się o ponad 4 tys. nowych elementów roślinnych. 
Całkowicie wymieniono żywopłot okalający tereny zielone. 
Na jego miejsce posadzono 4 tys. sztuk berberysów. Ponad-
to w parku pojawiły się jaśminy pachnące, klony pospolite, 
lilaki oraz trzmieliny.

Nowe nasadzenia nie tylko poprawiają walory estetycz-
ne okolicy, dając nowe życie i wygląd parkowi miejskiemu na 
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Samorząd Miasta i Gminy Gąbin ogranicza emisję CO2
Jesienią zakończyły się prace przy budowie miejskich ścian kwiatowych. Zmodernizowano 
również oświetlenie dworca autobusowego w Gąbinie. Zadanie było realizowane w ramach 
programu „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, operacja „Oddychamy zdrowo – walczymy z CO2.”

Miasto i Gmina Gąbin aktywnie 
włącza się w działania mające na celu 
poprawę stanu jakości powietrza. Na 
terenie całej gminy prowadzona jest 
inwentaryzacja źródeł ciepła. Trwa-
ją prace przy wymianie oświetlenia 
ulicznego i zastąpieniu go wydajnymi, 
energooszczędnymi światłami LED.

Ściany kwiatowe znajdują się  
w parku miejskim naprzeciwko ratu-
sza. Wykonane z elementów sta-
lowych, stanowią zarówno atrak-
cję wizualną dla odwiedzających 
miejską starówkę jak i element 
odgradzający park od hałasu i za-
nieczyszczeń  dawnej drogi wo-
jewódzkiej 577, przebiegającej 
przez Gąbin. 

Modernizacji poddano również 
oświetlenie dworca autobusowego 
w Gąbinie. Wymienione zostały stare, 
rtęciowe punkty świetlne i zastąpio-
ne nowoczesnym energooszczędnym 
oświetleniem LED-owym. Ponadto 
zamontowano naświetlacze w chodni-
kach oraz wymieniono źródła światła 
wewnątrz dworca. Wszystkie wspo-
mniane elementy wykonano w tech-
nologii LED. Działania te nie tylko 
poprawią walory estetyczne obiektu, 

ale także  znacząco zmniejszą zużycie 
energii elektrycznej.

Oba projekty dofinansowane są ze 
środków unijnych (PROW na lata 2014-
2020). Wsparcie zewnętrzne wynosi 
32 451,00 zł.  Wkład własny projektu 
to 18 549,00 zł. Celem realizowanego 
zadania jest rozwijanie walorów lo-
kalnego środowiska z wykorzystaniem 
innowacyjnych, proekologicznych roz-
wiązań.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Montaż ścian kwiatowych na starówce

Nowe oświetlenie LED dworca autobusowego w Gąbinie
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Przekazanie sprzętu informatycznego  
do gąbińskich szkół w ramach programu:  
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
W kwietniu br. samorząd Miasta i Gminy Gąbin podpisał umowę dotyczącą realizacji pro-
jektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego. W październiku br. zakupiony w ramach zadania sprzęt trafił do 
placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach”; miało na celu zakup sprzętu oraz przekaza-
nie go najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycie-
lom, realizującym program zdalnego nauczania.

Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ten cel 70 000,00 zł, 
co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.  Jak 
wiemy, epidemia koronawirusa COVID-19 zmieniła sposób 

funkcjonowania życia społecznego w naszym kraju. Jednym 
z najbardziej widocznych obostrzeń było zamknięcie placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych - w marcu, oraz przejście 
na naukę hybrydową w październiku 2020 r.

Zakupiony sprzęt, przekazany został dyrektorom sześciu 
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin, któ-
rzy zajmą się rozdysponowaniem otrzymanych laptopów 
i tabletów wśród najbardziej potrzebujących nauczycieli 
i uczniów. Działanie to, będące jednym z wielu kroków pod-
jętych przez lokalny samorząd, mających na celu poprawę 
możliwości szkół w zakresie zdalnego nauczania; zwiększy 
nie tylko możliwości nauki zdalnej w poszczególnych pla-
cówkach, ale także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
uczniów i nauczycieli - tak ważne w obecnej sytuacji epide-
miologicznej.

W ramach zadania zakupiono 16 wysokiej klasy laptopów 
DELL Vostro 3590 15,6”, które trafiły do nauczycieli prowa-
dzących zajęcia zdalnego nauczania oraz 21 tabletów HU-
AWEI MediaPad T5 10.1 LTE 32GB - przeznaczonych, jak już 
wspomniano, dla najbardziej potrzebujących uczniów. Sprzęt 
wyposażony jest dodatkowo w zestawy słuchawkowe dousz-
ne. Wartość zakupionych elementów wyniosła 69.320,34 zł.

Przekazanie zakupionego w ramach zadania sprzętu od-
było się 22 października br. w ratuszu miejskim w Gąbinie.

Opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Podpisanie protokołów i przekazanie zakupionego sprzętu do szkół z terenu  
Miasta i Gminy Gąbin
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Żłobki Samorządowe z kolejnym 
dofinansowaniem

W wydarzeniu wziął udział Burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksan-
dra Kłys. Stronę dotującą reprezentował 
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Ra-
dziwiłł. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało 
w tym roku wsparcie finansowe w wy-
sokości 115 020 zł. Dotacja w kwocie 

66 420,00 zł przeznaczona została na 
zapewnienie funkcjonowania maksymal-
nie 41 miejsc opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat trzech w prowadzonym Żłobku 
Samorządowym w Gąbinie. Z kolei 48 
600,00 zł przeznaczono na zapewnienie 
funkcjonowania maksymalnie 30 miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech 
w prowadzonym Żłobku Samorządowym 
w Nowym Grabiu.

Zadanie realizowane było od  
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miasto i Gmina Gąbin posiada duże 
doświadczenie w korzystaniu ze środ-
ków Maluch+. Samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin w ciągu ostatnich siedmiu lat 
otrzymał dotacje, tj.:

• Rok 2013 – udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat trzech 
„MALUCH 2013 – edycja 1” – rozpo-
częcie budowy żłobka w Gąbinie.

• Rok 2014 – udział w Resortowym pro-
gramie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch 
- edycja 2014” (moduł 1) – zakończe-
nie budowy żłobka w Gąbinie i uru-
chomienie żłobka dla 24 miejsc.

• Rok 2015 – udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat trzech 
„Maluch - edycja 2015” (moduł 2) – 
dofinansowanie na funkcjonowanie 
dla 24 miejsc.

24 lipca 2020 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od-
było się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH+” 2020.

Kompleks szkolny w Nowym Grabiu z nowodobudowanym żłobkiem i przedszkolem

Gąbiński kompleks szkolny - na pierwszym planie Żłobek Samorządowy w Gąbinie
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• Rok 2016 – udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat trzech 
„Maluch - edycja 2016” (moduł 1 
i moduł 2) – rozbudowa żłobka w Gą-
binie i utworzenie dodatkowych 14 
miejsc, łącznie funkcjonuje 38 miejsc.

• Rok 2017 – udział w Resortowym pro-
gramie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech – „Ma-
luch plus 2017” (moduł 1 i moduł 2) 

– budowa żłobka w Nowym Grabiu –
utworzenie 21 miejsc oraz funkcjono-
wanie 38 miejsc w żłobku w Gąbinie

• Rok 2018 – udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat trzech 
„Maluch+ 2018” (moduł 1 i moduł 2) 
– funkcjonowanie 38 miejsc w żłobku 
w Gąbinie i dofinansowanie na utwo-
rzenie 9 miejsc w żłobku w Nowym 
Grabiu – łącznie funkcjonuje 30 miejsc.

• Rok 2019 – udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat trzech 
„Maluch+ 2019” (moduł 1 i moduł 2) 
– funkcjonowanie 30 miejsc w żłobku 
w Nowym Grabiu i dofinansowanie na 
utworzenie 3 miejsc w żłobku w Gąbi-
nie – łącznie funkcjonuje 41 miejsc.

Opracowanie: W. Olszewski. 
fot.: A. Kłys Info PłockTV

Głównym celem programu jest „danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich 
regionach Polski”. Ma to być ważnym instrumentem podczas walki z ekonomicznymi 
skutkami pandemii COVID-19. Do mazowieckich samorządów trafi z budżetu państwa 
w 1.151.147.579,86 zł.

2,2 miliona zł dofinansowania  
dla Samorządu Miasta i Gminy Gąbin

W ramach pierwszego etapu pro-
gramu (latem 2020) środki przydzie-
lano województwom algorytmicznie. 
Wszystkie gminy i powiaty w Pol-
sce otrzymały rządowe wsparcie. 
Miasto i Gmina Gąbin w wysokości 
511.434,00zł  W obecnej turze nabo-
rów (tym razem już konkursowej) do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych jednostki samorządu terytorial-
nego mogły wnioskować o środki na 
konkretne zadania. Nabór trwał do 30 
września. Miasto i Gmina Gąbin złożyła 
dwa ważne projekty:

Przedmiotem inwestycji będzie 
przebudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Kępina. W zakres in-
westycji będzie wchodziła budowa 
nowego budynku technologicznego 
wyposażonego w kompletny układ fil-
tracji, napowietrzania, pompy płuczne 
i automatykę; roboty instalacji elek-
trycznej, modernizację istniejącego 
budynku i zbiornika wód popłucznych, 
ogrodzenie i oświetlenie terenu. Reali-
zowana inwestycja poprawi stan infra-
struktury zaopatrzenia w wodę, zgod-
nie z projektem budowlanym dobowa 
produkcja wody uzdatnionej wyniesie 
maksymalnie 2100m3/d.

Dofinansowanie 1.200.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie bu-
dowa kanalizacji deszczowej odwadniają-
cej teren na jednym z osiedli w Gąbinie. 

Wody opadowe sprowadzone zostaną 
systemem kanalizacji grawitacyjnej z te-
renu utwardzonego do najniżej położo-
nego punktu i odprowadzone systemem 
kanalizacji ciśnieniowej – przepompow-
nie do miejsca zrzutu. Wody zostaną pod-
czyszczone poprzez system separatorów 
i osadników oraz wprowadzone do grun-
tu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Dofinansowanie 1.000.000,00 zł
9.12.2020 r. została rozstrzygnięta 

procedura udzielenia zamówienia pu-
blicznego zadania pn. Modernizacja 
i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Kępinie. Wykonawcą, któremu udzie-
lono zamówienia, jest INSTALCOMPACT 
Sp. z o.o.,  wartość oferty: 3.480.900.00 
zł. Realizacja zadania podzielona została 
na dwa etapy, które zakończą się odpo-
wiednio: etap I - 30 czerwca 2021 r. stan 
zaawansowania wykonanych robót do 
82% wartości kosztorysowej zamówie-
nia, etap II do 30 kwietnia 2022 r., stan 
zaawansowania 100%.

Projekt

Natomiast zadanie pn. Wykonanie 
kanalizacji deszczowej na Os. Pisarzy 
w Gąbinie na odcinku tłoczno-grawita-
cyjnym. Etap I odcinek Dr-P-Sep.-D20-
D19-D26 i odcinek Dr-Wylot+zbior-
nik retencyjny, w chwili obecnej jest 
na etapie rozstrzygania procedury 
zamówień publicznych. Planowana 
data zakończenia realizacji zadania to 
30.09.2021 r.

Opracowanie: A. Świerzyński

Projekt
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Przekazanie sprzętu komputerowego  
w ramach programu „Zdalna Szkoła+”

Samorząd Gąbina przekazuje komputery i tablety tym razem dla nauczycieli oraz uczniów 
z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

23 października w gąbińskim 
ratuszu odbyło się kolejne prze-
kazanie sprzętu multimedialnego 
dla placówek oświatowych z tere-
nu Miasta i Gminy Gąbin.

Drugi zestaw komputerów 
i laptopów, jaki pozyskało w ostat-
nim czasie Miasto i Gmina Gąbin, 
został zakupiony dzięki Programo-
wi Operacyjnemu Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu”, działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach; 
dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szko-
ła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Lokalny samorząd otrzymał wsparcie finansowe, pokry-
wające 100% kosztów realizacji zadania - 55 000,00 zł.

Podobnie jak komputery i tablety z programu Zdalna 
Szkoła, tak i obecny pakiet, przekazany został dyrektorom, 
którzy rozdysponują w/w sprzęt.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Realizacja projektu pozwoli 
na wyposażenie gminnych szkół 
w sprzęt niezbędny do prowadze-
nia zdalnych lekcji. W czasie pan-
demii dbanie o zdrowie i edukację 
mieszkańców poprzez zapewnie-
nie możliwości nauki zdalnej jest 
jednym ze sztandarowych działań 
prewencyjnych. Projekt „Zdalna 
szkoła+” jest skierowany do rodzin 
wielodzietnych 3+, znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki programowi Zdalna 
Szkoła + zakupionych zostało 7 
wydajnych laptopów HP 250 G7 
6EC72EA dla nauczycieli oraz 27 
tabletów multimedialnych Lenovo 

TAB M10 dla uczniów. Sprzęt wyposażony jest dodatkowo 
w zestawy słuchawkowe.

Łącznie - dzięki wsparciu zewnętrznemu Miasto i Gmina 
Gąbin zakupiło 23 laptopy oraz 48 tabletów multimedialnych.

Sprzęt ten stanowić będzie duże wsparcie, zarówno dla 
kadry pedagogicznej jak i dzieci i młodzieży w codziennej, 
zdalnej nauce w czasach pandemii koronawirus COVID-19.

Opracowanie: W. Olszewski
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Spotkanie dot. bezpieczeństwa 
powodziowego w Mieście i Gminie Gąbin

Inicjatorem i gospodarzem kon-
ferencji był Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztof Jadczak. W spotka-
niu udział wzięli m.in.: Senator Marek 
Martynowski, Wojewoda Mazowiecki 
Sylwester Dąbrowski, Dyrektor Zarzą-
du Zlewni we Włocławku Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Waldemar Kuta, Dyrektor De-
partamentu Adaptacji do Zmian Kli-
matu w NFOŚiGW Anna Czyżewska, 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Ekono-
micznych w RZGW Tomasz Iwańczuk, 
Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Marlena Mazurska, Sekretarz Gminy 
Joanna Stańczak, Kierownik Referatu 
Inwestycji Gospodarki Komunalnej 
i Gospodarki Gruntami w UMiG w Gą-
binie Piotr Kwiatkowski.

Newralgiczne położenie Miasta 
i Gminy Gąbin, której znaczna część 
znajduje się w dolinie Iłowsko-Dobrzy-
kowskiej, bezpośrednie sąsiedztwo ze 
sztucznym Zbiornikiem Włocławskim, 
powoduje występowanie katastrofal-
nych w skutkach powodzi (ostatnia 
w 2010 r.). W celu zapewnienia bez-

pieczeństwa dla zamieszkałej ludności, 
istnieje konieczność podejmowania 
stałych działań antypowodziowych. 
Dużym problemem ostatnich lat wy-
nikającym ze skutków zmian klimatu, 
zagrożeń naturalnych i działalności 
człowieka jest niski zasób wód grunto-
wych, czego następstwem są dotkliwie 
odczuwalne susze.

Podczas konferencji omówione 
zostały priorytetowe działania, które 
Samorząd Gąbina planuje realizować 
we współpracy z Wodami Polskimi. Są 
to m.in.
• zabezpieczenie wałów powodzio-

wych poprzez zastosowanie prze-
grody infiltracyjnej,

• zastosowanie siatek zabezpieczają-
cych na całej długości wałów w Do-
linie Iłowsko-Dobrzykowskiej (na 
dzień dzisiejszy wykonano już ok. 
10 km),

• przygotowanie programu reten-
cyjnego dla Miasta i Gminy Gąbin 
uwzględniającego wszystkie cieki 
w tym Wisłę, Kanał Iłowsko-Dobrzy-
kowski, Nidę Gąbiniankę, Wielką 
Strugę.

W dniu 8 września 2020 r. odbyło się ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin i doliny Iłow-
sko-Dobrzykowskiej spotkanie dot. bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód opadowych.

W znacznej części spotkanie po-
święcone było również tematyce 
ochrony zasobów wody, zwiększenie 
retencji i zagospodarowanie zgroma-
dzonej wody opadowej i roztopowej. 
W nawiązaniu do tej tematyki, Dy-
rektor Anna Czyżewska, przedstawiła 
uruchomione programy w NFOŚiGW 
dofinansowujące zielono-niebieską 
infrastrukturę.

Senator Marek Martynowski oraz 
Burmistrz Krzysztof Jadczak przed-
stawili problem wyraźnego obniżenia 
poziomu wód w jeziorach Zdworskim, 
Ciechomickim, Górskim, Łąckim Ma-
łym i Dużym, z którym zwrócili się do 
nich mieszkańcy okolicznych terenów.

Ważnym tematem nie tylko dla 
mieszkańców gminy, ale dla ok. 
60.000 turystów wypoczywających 
co roku nad jeziorami, których łączna 
powierzchnia  488 ha, a jezioro Zdwor-
skie jest największym naturalnym je-
ziorem na Mazowszu, są zagadnienia 
związane z ochroną wód i przeciw-
działaniem ich eutrofizacji. Prowadzo-
ne pompowanie wody z pompowni 
Dobrzyków do Jeziora Zdworskiego 
(rurociąg o długości 7,5 km ) i Ciecho-
mickiego (rurociąg o długości 6,3 km) 
powinno według Dyrektora Zarządu 
Zlewni we Włocławku PGWP Walde-
mara Kuta poprawić sytuację hydrolo-
giczną w zlewni Wielkiej Strugi i Kana-
łu Dobrzykowskiego.

Uczestnicy konferencji podkreśli-
li konieczność zabezpieczenia środ-
ków na realizacje omawianych zadań 
i ustalili przygotowanie wystąpień 
w tej sprawie, a także możliwie krótki 
termin kolejnego spotkania po oszaco-
waniu zakładanych do realizacji przed-
sięwzięć. Może to być szansą poprawy 
sytuacji hydrologicznej oraz bezpie-
czeństwa powodziowego w Mieście 

i Gminie Gąbin, jak i całego regionu.
Opracowanie i fot.:

 A. Świerzyński
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Stypendium artystyczne dla ucznia 
gąbińskiej szkoły muzycznej

Wielki sukces ucznia ze Szkoły 
Podstawowej w Czermnie

W dniu 25 czerwca 2020 roku uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Gąbinie – Maciej Domagała w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi otrzymał Stypendium 
Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w Kategorii „Uczeń”.

Wielki sukces ucznia i nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Czermnie. Dawid Ryfa obec-
nie uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Czermnie znalazł się w elitarnym gronie szczególnie 
uzdolnionych uczniów na Mazowszu. Z rąk Marszałka Województwa Adama Struzika, Dawid, kil-
ka miesięcy temu w towarzystwie dyrektor SP w Czermnie Marzeny Ledzion, odebrał dyplom za 
wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz otrzymanie stypendium w projekcie „Mazowieckiego pro-
gramu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowie-
ka” w roku 2019-20. Opiekunem Dawida w tym projekcie jest Izabela Kaźmierczak, nauczycielka 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czemnie, która jako jedyna z powiatu płockiego 
znalazła się w elitarnym gronie 18 pedagogów z Mazowsza, laureatów konkursu „Opiekun Sty-
pendysty Roku 2019/2020”. –Ta nagroda to dla mnie szczególnie ważne wydarzenie w życiu za-
wodowym i przede wszystkim satysfakcja oraz motywacja do dalszej, ciężkiej pracy. Bardzo się 
cieszę, że Szkoła Podstawowa w Czermnie poprzez wyróżnienia, które otrzymał najpierw Dawid, 
a teraz ja, znalazła się w gronie zaledwie kilkunastu placówek z Mazowsza – mówi Izabela Kaź-
mierczak. Dodaje też, że Dawid Ryfa, którego uczy już od 4 lat, złożył kolejną aplikację do tego 
programu i ma nadzieje dalej szlifować język angielski oraz pojechać na odwołany z powodu 
pandemii obóz z native speakerami. Opracowanie: Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Władysława Reymonta w Czermnie

Maciej Domagała jest laureatem wielu renomowanych 
konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i między-
narodowym. Uczestniczył w kursach pianistycznych, podczas 
których doskonalił swą grę pod okiem znakomitych polskich 
pianistów prof. Andrzeja Tatarskiego z Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, dr hab. Pawła Zawadzkiego prof. Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu, dr hab. Joanny Ławrynowicz z Uni-
wersytetu Muzycznego w Warszawie.

Wielką życiową pasją Macieja jest muzyka, gra na forte-
pianie z prawdziwym zamiłowaniem. Chętnie poznaje nowe 
utwory, szczególnie kompozycje F. Chopina. Maciej posiada 
w swoim repertuarze również utwory polskiej muzyki współ-
czesnej Aleksandra Tansmana i Romualda Twardowskiego. 
Wykonuje kompozycje tego rodzaju bardzo chętnie. W trosce 
o harmonijny rozwój muzyczny Maciej poznaje również twór-
czość kompozytorów muzyki barokowej i klasycznej.

Dzięki przyznanemu Stypendium uczeń miał możliwość 
czynnego uczestniczenia w Warsztatach Muzycznych „Zagraj 
z Mistrzem” w dniach 12-18 lipca 2020 r., organizowanych 

w Gnieźnie przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa Kultu-
rowego – EUROPEJCZYK.

Serdecznie gratulujemy uczniowi dotychczasowych 
osiągnieć. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium umoż-
liwi dalsze kształcenie i rozwój twórczych uzdolnień.

opracowanie i fot.:  Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie
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Klub zrzeszać będzie co najmniej 
dwudziestu seniorów z terenu gminy. 
Zlokalizowany w budynku OSP Gąbin 
przy Starym Rynku, będzie miał na celu 
integrację społeczną osób 60+, ich ak-
tywizację poprzez uczestnictwo w ży-
ciu kulturalnym i społecznym gminy. 
Będzie również ważnym czynnikiem 
przeciwdziałającym wykluczeniu osób 
starszych.

Społeczność seniorów to na obsza-
rze Miasta i Gminy Gąbin około 26% 
wszystkich mieszkańców. Utworzenie 
tego typu placówki stanowi kolejne 
ważne działanie samorządu, mające 
na celu aktywizację społeczną osób 
starszych. Wzmocni również inne lo-
kalne inicjatywy skierowane dla senio-
rów w tym działalność Uniwersytetu III 
Wieku, społeczne działania lokalnych 
stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich, Amatorskiego Te-
atru Niewielkiego oraz artystycznej 
działalności MGOK.

Klub Seniora stanowić będzie do-
skonałe miejsce do wspólnych spo-
tkań, rozwijania pasji i zainteresowa-

Pierwszy Samorządowy Klub Senior+ 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin
SENIOR + to rządowy program realizowany od roku 2015 przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 4 grudnia br. uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin powołany 
został z dniem 01.01.2021 r. pierwszy samorządowy Klub Senior + na terenie Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Placówka będzie otwarta dla mieszkańców już na początku roku 2021.

nia oraz aktywnego uczestnictwa osób 
60+ w życiu wspólnoty mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin. Placówka włą-
czona będzie w struktury organizacyj-
ne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gąbinie.

Środki na utworzenie Klubu Se-
nior+ pozyskane zostały z rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020. Łącznie udało się 
uzyskać wsparcie finansowe na kwo-
tę 64 800,00 zł co stanowi 80% za-
dania publicznego (całkowity koszt 
81 000,00 zł).

Pomieszczenia klubu dostosowane 
są do potrzeb osób starszych. Wejście 
do klubu znajduje się od strony Starów-
ki Gąbińskiej,  spełniające warunki do-
stępności – dla osób o szczególnych po-
trzebach. Seniorzy do swojej dyspozycji 
będą mieli w pełni wyposażony kącik 
kuchenny, pokój dzienny oraz łazienkę 
z WC dla kobiet i mężczyzn oraz wydzie-
lone miejsce na szatnię. Działalność 
klubu nadzorować będzie opiekun, 
który nie tylko zadba o bezpieczeństwo 
seniorów ale także efektywnie zorgani-
zuje im czas wolny oraz zapewni dodat-
kowe rozrywki i atrakcje.
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W Gąbinie powstał klub seniora
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje o realizacji projektu pn. „Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior!” 

realizowanego przez Thanero Sp. z o. o. wraz z Partnerem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, 
w ramach którego utworzony został Klub Seniora, 

który ma swoją siedzibę w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie przy ul. Kościuszki 1 
(wejście od strony ul. Płockiej).

THANERO Sp. z o.o. wraz z Part-
nerem Centrum Innowacji Społeczeń-
stwa Informacyjnego realizuje projekt 
pn. Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior! 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020, Osi prioryteto-
wej IX. Wspieranie włączenia społecz-
nego i walka z ubóstwem, Działanie 
9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwięk-
szenie dostępności usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okre-
sie: 1.01.2020 – 28.02.2022

Celem głównym projektu jest:
• Wzrost dostępności do wysokiej ja-

kości usług społecznych dla 60 osób 
po 60 r. życia., wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym z powiatu płoc-
kiego, niesamodzielnych, poprzez 
wsparcie dla tworzenia/ funkcjono-
wania placówek świadczących usłu-
gi społecznew społeczności lokalnej 
w formie Klubów Seniora.

• W ramach wsparcia na rzecz osób za-
grożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym w ramach działania 
zaplanowano następujące działania 
świadczone w Klubach Seniora:

• zagospodarowanie czasu wolnego 
po zakończeniu aktywności zawo-
dowej (m.in. rozwijanie umiejęt-
ności i indywidualnych zaintereso-
wań);

• zwiększenie aktywności i uczestnic-
twa osób starszych w życiu społecz-
nym;

• działalność prozdrowotną (m.in. 
edukacja zdrowotna, spotkania z le-
karzami), kulturalna (wyjścia do kina, 
czy teatru) i edukacyjna (m.in. na-
uka obsługi komputera, korzystania 
z Internetu);

• prowadzenie zajęć z zakresu kultu-
ry fizycznej poprzez organizację za-
jęć sportowych np. nordic walking, 
zorganizowane zajęcia w ramach 
stref aktywności rodzinnej, aerobik, 
aqua aerobik itp.;

• tworzenie grup samopomo-
cowych, których członkowie 
będą wzajemnie się wspierać 
w trudnościach życia codziennego;

• poradnictwo prawne realizowane 
poprzez udzielanie seniorom infor-
macji o obowiązujących przepisach 
z zakresu m.in. prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, zabezpieczenia spo-
łecznego, ochrony praw lokatorów;

• poradnictwo psychologiczne reali-
zowane poprzez proces diagnozo-
wania, profilaktyki i terapii;

• poradnictwo rodzinne obejmujące 
funkcjonowanie rodziny.
W Klubie Seniora świadczone są 

usługi asystenckie, które obejmują 
wspieranie osób z niepełnosprawno-
ściami w wykonywaniu podstawo-
wych czynności dnia codziennego, 
niezbędnych do aktywnego funkcjo-
nowania społecznego (np. wsparcie 
w przemieszczaniu się m.in. do leka-
rza, do punktów usługowych i innych 
miejsc publicznych oraz asysta w tych 
miejscach, spędzanie czasu wolnego, 
w tym wsparcie podczas zajęć kultu-
ralnych, sportowych i rekreacyjnych), 
zawodowego (np. wsparcie w prze-
mieszczaniu się do pracy, urzędów 
pracy, podmiotów aktywizujących 
zawodowo oraz asysta w tych miej-
scach i zajęciach), edukacyjnego (np. 
wsparcie w przemieszczaniu się do 
szkół i placówek oświatowych oraz na 
ich terenie, wsparcie podczas zajęć 
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Klub Seniora mieści się w Gąbi-
nie w budynku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gąbinie przy  ul. 
Kościuszki 1 (wejście od strony ul. 
Płockiej) i funkcjonuje przez cały rok, 
we wszystkie dni robocze, co najmniej 
8 godzin dziennie, w godzinach do-
stosowanych do potrzeb uczestników 
i ich rodzin. W ramach Klubu Seniora 
świadczone są usługi opiekuńcze i asy-
stenckie w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych. Są one świadczone na 
rzecz osób niesamodzielnych, tj. osób 
które ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki 
lub wsparcia w związku z niemożno-

edukacyjnych i w procesie uczenia: 
gromadzenie materiałów, korzystanie 
z biblioteki). Usługi asystenckie prowa-
dzone są przez asystentów osób nie-
pełnosprawnych i posiadają elementy 
usług o charakterze opiekuńczym.

Kościół w Dobrzykowie z certyfikatem 
„Cenny Zabytek Mazowsza”

Gratulujemy obu Panom współpracy, dotychczasowych 
osiągnięć i życzymy powodzenia w realizacji planów na ko-
lejny rok.

Opracowanie: T. Nowacki

25 września w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP zespołu klasztornego Opactwa Sióstr Benedykty-
nek w Sierpcu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Cenny Zabytek Mazowsza”. Certyfikat z 
rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Dyrektora płockiej Delegatury Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasza Kominka odebrał proboszcz dobrzy-
kowskiej parafii ksiądz Jarosław Ferenc.

Dokument przyznawany jest zabytkom, które otrzymały 
dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe 
dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i ar-
chitektoniczne.

Jest mi niezmiernie miło, że mogłem pomóc w przygo-
towaniu wniosku o dofinansowanie i realizacji kolejnego 
już projektu pt.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie 
oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej kon-
strukcji ścian Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie 
– Etap II”. Również dzięki pozyskanym środkom w wysokości 
50 000 zł. już niedługo w kościele w Dobrzykowie zakończą 
się prace związane z wymianą drewnianych ścian zrębo-
wych naszego kościoła - mówi radny Miasta i Gminy Gąbin 
Tomasz Nowacki, autor wniosku o dofinansowanie.

Radny wspólnie z księdzem proboszczem zaznaczają, że 
to nie jest to ich ostatnie słowo. Plany na przyszły rok już są, 
zarówno te związane z dalszym remontem kościoła, jak i te 
dotyczące zagospodarowanie terenu wokół świątyni, która bez 
wątpienia od kilku lat pięknieje i jest radością dla parafian.

ścią wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia co-
dziennego.

Opracowanie: M. Świerzyńska
*   *   *

Biuro Projektu:
Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego, Aleje Kilińskiego 12A 
pok. 8, 09-407 Płock (budynek ECG), 

email: biuro@thanero.pl  
telefon: +48 606 48 98 17  

lub Kierownik Klubu Seniora  
Pani Teodozja Olszewska,  
telefon: + 48 798 011 819

*  *  *
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Zmiany w Gąbińskiej parafii
26 sierpnia ks. Patryk Zawadzki objął obowiązki wika-

riusza w parafii Świętego Jana Kantego w Mławie. Na jego 
miejsce przybył ks. Roman Zieliński - dotychczasowy wika-
riusz parafii Świętego Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Udana zbiórka charytatywna przy gąbińskim kościele
Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz pokazali, że dobro 

innych nie jest im obojętne. Charytatywna zbiórka pienię-
dzy dla chorującej na SMA Zosi, pozwoliła zebrać środki na 
kwotę 8260 zł.

Piłkarskie derby Miasta i Gminy Gąbin
6 września na stadionie leśnym w Gąbinie zmierzyły się 

dwa lokalne kluby piłkarskie: MKS Błękitni Gąbin oraz LKS 
Unia Czermno. Rozegrany mecz ligowy (czwarta kolejka) za-
kończył się zwycięstwem drużyny z Gąbina. „Błękitni” strze-
lili zwycięskiego gola i zakończyli spotkanie wynikiem 1:0. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
na praktykach w Grecji

W dniach 31.08-11.09 młodzież szkolna z ZS Gąbin od-
wiedziła słoneczną Helladę, gdzie wzięła udział w prakty-
kach i warsztatach zawodowych. Wyjazd był częścią pro-
jektu „Młodzi konta stereotypy”. W ramach działania 54 
uczniów oraz 4 absolwentów technikum wraz z kolegami 
z Grecji, zdobywało doświadczenie w takich zawodach jak 
technik informatyk, technik hotelarstwa czy technik pojaz-
dów samochodowych. 

W telegraficznym skrócie
Przystąpiono do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości na terenie gminy

Plan obejmować będzie fragmenty miejscowości: Gąbin, 
Nowe Grabie. Dobrzyków, Karolew, Grabie Polskie, Górki, 
Lipińskie, Stary Kamień, Borki, Koszelew, Piaski, Czermno. 
Jednym z etapów realizacji ww. działania jest opracowanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do 31 
grudnia 2020 roku można było składać wnioski dot. wspo-
mnianego zagadnienia.

Najnowsze działania inwestycyjne na terenie gminy 
• Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowe-

go do gry w piłkę siatkową dla Szkoły Podstawowej w No-
wym Grabiu

• Remont dróg gminnych destruktem w m. Gąbin: ul. Go-
lonka, ul. Srebrna, ul. Wiosenna oraz w m. Górki

• Wykonanie zatoki autobusowej w m. Dobrzyków
• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rubinowej w 

Gąbinie
• Budowa sieci wodociągowej w m. Górki
• Dostawa 21 szt. hydrantów ppoż. dla Miasta i Gminy Gąbin
• Dostawa komputerów i interaktywnych monitorów w ra-

mach programu Aktywna Tablica
• Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej  

i chemicznej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu
• Odwodnienie ulic na osiedlu Pisarzy w Gąbinie, etap przetargu
• Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w 

Gąbinie
• Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Karolew

Budowa zatoki autobusowej w Dobrzykowie
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Wybrane zdjęcia z modernizacji  
17 odcinków dróg gminnych
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Domeny internetowe Samorządu Miasta i Gminy 
Gąbin zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej

Zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmio-
tów publicznych, domeny internetowe samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin (gabin.pl oraz czystygabin.pl) dostosowane 
zostały do obowiązujących wymogów prawnych (standard 
WCAG 2.1 AA). Większość ułatwień w tym wersja kontra-
stowa strony czy możliwość powiększania liter, dostępne 
były już wcześniej. Wśród nowości pojawiły się m.in. zmiany 
funkcjonowania slajderów, uaktualnienie funkcji nawigacji 
po stronie klawiszem “Tab” czy sposoby funkcjonowania na-
główków w aktualnościach. 

Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  
w Kępinie

Jedną z największych aktualnych inwestycji na terenie 
gminy jest modernizacja i rozbudowa SUW Kępina. Zada-
nie otrzymało wsparcie zewnętrzne w wysokości prawie  
2 mln złotych. Aktualnie (początek listopada) przeprowa-
dzony został przetarg na realizację inwestycji. Zwyciężyła 
firma Instalcompact sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Koszt 
zadania  wyniesie prawie 3,4 mln złotych. Prace planowo 
mają zakończyć się 30 kwietnia 2022 roku. 

Praca zdalna w urzędzie Miasta i Gminy Gąbin
Zgodnie z zaleceniami rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 30.10.2020 r., w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego 
rozprzestrzeniania, Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie swoje 
obowiązki wykonuje zdalnie od dnia 2 listopada 2020 r. do 
odwołania. W części przypadków obowiązuje praca rotacyj-
na. Tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują swoje 
obowiązki z domów.

Koncert Orkiestry Dętej OSP Gąbin w Płocku
W niedzielne popołudnie 13 września, strażacy z OSP 

Gąbin dali koncert na miejskiej starówce w Płocku. Wyda-
rzenie pt. „Niedziela z Orkiestrą” cieszyło się sporym zainte-
resowaniem. Podczas koncertu gąbińscy muzycy zaprezen-
towali utwory marszowe oraz rozrywkowe.

Opracowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin 
na rok 2021

Opracowany został projekt budżetu Miasta i Gminy 
Gąbin na rok 2021. Założenia przyszłorocznego planu fi-
nansowego przewidują uzyskanie dochodów w wysokości  
59 088 705 zł. 

Dochody własne gminy wyniosą 18 405 198 zł. Kwota 
ta stanowić będzie 31,5% ogólnych wpływów samorządu 
Miasta i Gminy Gąbin. Główna część dochodów to wpływy z 
podatków, wynoszące  17 569 198 zł.

Najwięcej środków trafi do sektora oświaty i wychowa-
nia. W przyszłorocznym budżecie przewiduje się wyasygno-
wanie na ten cel  22 191 896 zł Na gospodarkę komunalną 
i odpadową planuje się przeznaczyć 4 670 111 zł. Pomoc 
społeczna to wydatki rzędu 2 873 207 zł. Zadania z zakresu 
wsparcia rodziny (środki gminne) otrzymają środki w wyso-
kości 1 133 332 zł (plus dotacje rządowe - 15 490 000 zł ). 
Kultura i sport to z kolei 899 480 zł  Środki na inwestycje 
wynosić będą 5 451 065 zł (prawie 10% całego budżetu). 
We wspomnianym zakresie planowane są dalsze inwesty-
cje drogowe na terenie gminy, remonty, budowa nowego 
oświetlenia ulicznego, rozbudowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej a przede wszystkim przebudowa stacji uzdat-
niania wody w Kępinie.

Renowacja stawu w Starym Kamieniu

Modernizacje dróg gminnych

Stacja uzdatniania wody w Kępinie
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Środki zewnętrzne dla Miasta i Gminy Gąbin
W okresie letnim Samorząd Miasta i Gminy Gąbin roz-

począł realizację wielu nowych zadań inwestycyjnych. Bę-
dąc jednym z lokalnych liderów pozyskiwania środków 
zewnętrznych (znacznie wyprzedzając m.in. Gostynin), 
kontynuowaliśmy ten trend, podpisując kolejne umowy na 
dofinansowania zadań inwestycyjnych. 5 czerwca burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz skarbnik Aleksandra Kłys złożyli pod-
pisy pod opiewającą na kwotę 75 000,00 zł umową na bu-
dowę kolejnego odcinka drogi Kępina-Plebanka. Ponadto 
podpisana została także umowa na rozbudowę strażnicy 
OSP Czermno (Mazowieckie Strażnice OSP – 2020, dotacja 
w wysokości 19 100,00 zł). 3 lipca Miasto i Gmina Gąbin 
podpisało umowę na dofinansowanie w ramach Mazowiec-
kiego Programu Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów 
do Nauczania Zdalnego. Dzięki dofinansowaniu szkoła pod-
stawowa w Dobrzykowie otrzymała sprzęt multimedialny o 
wartości 110 000,00 zł. Ważnym wydarzeniem było podpi-
sanie w dniu 7 lipca umowy na dofinansowanie rozbudowy 
Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie. W tym przypadku nasz 
samorząd otrzymał wsparcie w wysokości 1 912 281,00 zł. 
Pod koniec lipca w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie burmistrz Krzysztof Jadczak pod-
pisał umowę na dofinansowanie funkcjonowania żłobków 
w Gąbinie i Nowym Grabiu (program Maluch+2020). Kwo-
ta dotacji wyniosła 115, 020,00 zł Ponadto podpisane zo-
stały inne umowy, w tym na: Rewitalizację terenów zielo-
nych w ul. Nowy Rynek w Gąbinie”, kwota dofinansowania  
35 000,00 zł (MIWOP Mazowsze 2020); pięć zadań lokal-
nych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020 (łączna kwota dofi-
nansowania: 50 000,00 zł) oraz na zakup samochodów 
bojowych dla OSP Gąbin i OSP Dobrzyków (łączna kwota 
dofinansowania: 285 000,00 zł).

Dożynki parafialne w Mieście i Gminie Gąbin
Wczesna jesień dożynkami płynie. Jak co roku, w na-

szych parafiach dziękowano za udane zbiory i odprawia-
no tradycyjne obrzędy dożynkowe. Pierwsze obchody 
dziękczynne odbyły się 30 sierpnia w parafii Gąbin. W 
Czermnie rolnicy dziękowali za plony 6 września. Para-
fia Troszyn Polski miała swoje święto plonów 13 wrze-
śnia. Wydarzenia miały w tym roku ograniczoną formę. 
Wszystko przez panującą epidemię koronawirusa. Mimo 
obostrzeń, uroczystości jak co roku cieszyły oko mnogo-
ścią atrakcji i wspaniale ozdobionych wieńcy dożynko-
wych oraz ołtarzy. W wydarzeniach licznie uczestniczyły 
zarówno lokalne Koła Gospodyń Wiejskich jak i Ochotni-
cze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Ponowne otwarcie punktu kasowego w miejskim 
ratuszu

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 
po krótkiej przerwie, swoją działalność od 24 listopada 
wznowił punkt kasowy w urzędzie Miasta i Gminy Gąbin. 

Przekazanie dwóch zabytków na rzecz Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku 

Na grudniowej sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin pod-
jęta została uchwała przekazująca dawny zbór meno-
nicki w Nowym Wymyślu i drewniana szkołą w Nowym 
Troszynie. Obiekty staną się częścią Muzeum Mazowiec-
kiego w Płocku co pozwoli  uratować je przed dalszą de-
wastacją i niszczeniem a także zachować dla przyszłych 
pokoleń.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: 
Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych  
o nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego dot. budowy trzech odcinków dróg gmin-
nych w miejscowościach: Gąbin (ul. Dobrowolskiego) oraz 
Nowe Grabie (Osiedle pod Brzozami i Osiedle pod Klona-
mi). W ramach inwestycji powstanie 221 mb nowych dróg 
utwardzonych - wybudowanych w technologii kostki bruko-
wej. Prace są kolejnymi etapami rozbudowy infrastruktury 
drogowej na poszczególnych odcinkach. W przetargu wzięło 
udział pięciu wykonawców. Wygrała firma FRANCE-GOST 
Sp. z o.o. Koszt zadania to 180 tys. zł. 

Przebudowa i remont siedemnastu odcinków dróg 
gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Na przełomie listopada i grudnia zakończyły się prace 
budowlane przy modernizacji infrastruktury drogowej na 
terenie gminy. Wykonano siedemnaście odcinków dróg w 
miejscowościach: Borki, Czermno (dwa odcinki), Gąbin, 
Jadwigów, Karolew, Jordanów, Koszelew, Ludwików, Góry 
Małe-Potrzebna, Góry Małe-Górki, Nowy Troszyn (dwa od-
cinki), Dobrzyków, Nowe Wymyśle, Rumunki, Stara Korze-
niówka. W ramach prac powstało ponad 1,8 km dróg. Koszt 
realizacji inwestycji to ponad 250 tys. zł. 

Opracowanie: W. Olszewski
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Dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin  
na bezpłatnych koloniach nad morzem

W drugiej połowie sierpnia grupa 80. dzieci z powiatu płockiego (w tym ponad 30 z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin) rozpoczęła swoją wakacyjną przygodę w  dwóch nadbałtyckich 
kurortach. Dzieci nad morzem spędziły 14 dni, mając do dyspozycji liczne atrakcje: wy-
cieczki krajoznawczo – kulturowe, lekcje nauki pływania, liczne zabawy i konkursy oraz 
wakacyjne zadania.

Wszystko to na tle malowniczej, nad-
morskiej przyrody. 15 sierpnia wyruszył 
TURNUS I do Dźwirzyna z 40. dzieci (w 
tym 16 z terenu Miasta i Gminy Gąbin, 
dzień później, 16 sierpnia wyjechał TUR-
NUS II z 40. dzieci (w tym 15 z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin) do nadmorskiego 
Poddąbia. Te dwie malownicze miejsco-
wości to szczególne miejsca na polskim 
wybrzeżu, posiadają zarówno przepięk-
ne plaże, jak i urokliwe walory przyrod-
nicze. Ponadto dla uczestników kolonii 
zakupiono szeroki asortyment… do gier 
oraz zabaw sportowych i rekreacyjnych. 
Wszystko to zapewni, że dzieci nie będą 
miały czasu na nudę.

Letni, bezpłatny wypoczynek dla 
dzieci organizujemy już czwarty rok z 
rzędu. Najpierw było 30 dzieci, później 
60, w tym roku postanowiliśmy pomóc 
80 dzieciom, mieszkańcom naszego 
powiatu. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie 
mogli atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić 
ten w tym roku niełatwy, wakacyjny 
czas. Dla naszych „kolonistów” przygo-
towaliśmy moc atrakcji, m.in. całodnio-
we wycieczki do m.in. Parku Rozrywki 
Dziki Zachód w Zieleniewie, FunParku 
POMERANIA (jeden z największych w 
tej części Europy), Parku Dinozaurów 

w Łebie, rejs XVII wiecznym Galeonem 
Dragon po Morzu Bałtyckim, zwiedza-
nie, liczne gry i zabawy z atrakcyjnymi 
nagrodami. Na każdym turnusie opiekę 
nad dziećmi sprawowała sześciooso-
bowa kadra – kierownik wypoczynku, 
trzech wychowawców, psycholog-pe-
dagog szkolny oraz ratownik/instruktor 
pływania. Jest to więcej osób, niż wy-
magają tego przepisy, jednakże posta-
nowiliśmy, by naszym podopiecznym 
zapewnić komfortowy i komplekso-
wy wypoczynek. Wszystkie osoby, z 
którymi podjęliśmy współpracę, są w 
pełni profesjonalne, posiadają wiedzę  
i doświadczenie w pracy z dziećmi. 
Szczególny nacisk kładziemy ponadto 
na zaangażowanie kadry. Nie do po-
myślenia są dla nas sytuację, że dzieci 
pozostawiane byłyby same sobie. Te-
goroczne turnusy kolonijne są konty-
nuacją działań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie LGD „Rozwoju Północ-
nego Mazowsza” z Nowego Grabia i 
Spółdzielnię Socjalną COLOR z Gąbina, 
a organizowane przez nas kolonie były 
w pełni bezpieczne. Zastosowaliśmy się 
do wszystkich wskazań i wytycznych ku-
ratorium, sanepidu oraz Ministerstwa 
Zdrowia. Każda zawarta przez nas umo-

wa posiadała wskazanie na przestrzega-
nie obecnych pandemicznych regulacji 
prawnych przez podwykonawców. Co 
więcej, sami wcześniej sprawdziliśmy, 
czy wytyczne są realizowane przez na-
szych partnerów np. dotyczące ograni-
czeń ilości osób w pokojach, metrażo-
wego rozmieszczenia łóżek, dostępu 
do środków odkażających, jadalni itp.  
– wyjaśnia organizator, radny Miasta i 
Gminy Gąbin – Tomasz Nowacki .

Organizatorzy kolonii: gąbiński radny 
Tomasz Nowacki, Marcin Groszewski i 
Marlena Jędrzejewska serdecznie dzię-
kują tym wszystkim, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę by te kolonie były niezapomnia-
ne przez dzieci, za wsparcie finansowe, 
podarki dla dzieci oraz pomoc przy orga-
nizacji: Marszałkowi Województwa Ma-
zowieckiego Adamowi Struzikowi i MCPS 
w Warszawie, Staroście Płockiemu Ma-
riuszowi Bieńkowi, Wicestaroście Iwonie 
Sierockiej, Tomaszowi Kominkowi i Karo-
lowi Krajewskiemu (UMWM), Krzyszto-
fowi Wielecowi (rekrutacja w Drobinie), 
Magdalenie Woja i Marii Groszewskiej 
(rekrutacja Bielsk), Annie Kiełbasa z 
MGOPS w Gąbinie (rekrutacja Gąbin), Elż-
biecie Pydyniak (rekrutacja Wyszogród).

Organizatorzy dziękują również 
wszystkim firmom, organizacjom i in-
stytucjom m.in. Starostwu Powiato-
wemu w Płocku, Fundacji ORLEN i PKN 
ORLEN, PGO Sp. z o.o. w Płocku, Wiśle 
Płock S.A., Mazowieckiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Warszawie, Urzę-
dowi Gminy Bielsk, Urzędowi Miasta  
i Gminy Drobin, Urzędowi Gminy i 
Miasta Wyszogród za prezenty dla ko-
lonistów! Dzięki wielkie.

Opracowanie T. Nowacki
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Wernisaż wystawy „Szafirową nitkę wieczór plącze”
Wernisaż prac artystek Dużej Akademii Rysunku i Malar-
stwa działającej przy MGOK w Gąbinie.

W piątek 11 września 2020 r. w bu-
dynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Gąbinie, przy ul. Kościuszki 1, 
odbył się wernisaż wystawy „SZAFIROWĄ 
NITKĘ WIECZÓR PLĄCZE” inspirowany 
twórczością Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Swoje prace zaprezentowały 
uczestniczki zajęć Dużej Akademii Rysun-
ku i Malarstwa działającej przy MGOK 
w Gąbinie: Monika Janyszko, Jadwiga 
Kurkowska, Urszula Lemanowicz, Maria 
Zalewska i Wioletta Zawadzka.

Wspomniana Akademia Rysunku 
i Malarstwa prowadzona jest przez 
mgr Iwonę Motylewską-Białek, absol-
wentkę Państwowej Wyższej Szkoły 

Sztuk Plastycznych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi.

W trakcie inauguracji wystawy, 
Instruktorka Iwona Motylewska-Bia-
łek wprowadziła w klimat twórczości 
K. I. Gałczyńskiego, wybraną poezję 
przedstawiły recytatorki Nela Moty-
lewska-Białek i Aleksandra Gralewska, 
natomiast autorki obrazów opowie-
działy swoje początki przygody z ma-
larstwem. Następnie Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak otwo-
rzył wystawę, w swoim krótkim wystą-
pieniu pogratulował artystkom i złożył 
podziękowania wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie wernisażu.

Uroczystość mimo trudnego czasu 
pandemii zgromadziła oprócz rodzin 
i osób najbliższych związanych z artyst-
kami przedstawicieli samorządu, insty-
tucji kultury, oświaty, a także stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych.

Opracowanie i fot.: A. Świerzyński

Prace plastyczne prezentowane podczas 
wernisażu

Kod QR do części 1 i 2 nagrania wideo z otwarcia 
wystawyAutorki prac plastycznych
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Piknik Rodzinny „BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE LATA” 
w Nowym Grabiu i zbiórka dla Walecznej Zosi
W słoneczną niedzielę, 13 września w Nowym Grabiu odbył się Piknik Rodzinny „BEZ-
PIECZNE ZAKOŃCZENIE LATA”, który rozpoczęła Msza Święta w kapliczce, odprawio-
na przez Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie 
księdza Jarosława Ferenca.

W ramach pikniku, skierowanego 
głównie do dzieci organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrakcji i nagród. 
Na pikniku skupiliśmy się na prak-
tycznym zapoznaniu mieszkańców ze 
sprzętem poszczególnych służb za-
pewniających bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, warsztaty dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, szkolenia z zasad postępo-
wania w sytuacji zagrożenia w miejscu 
publicznym z uwzględnieniem ewa-
kuacji i bezpieczeństwa pożarowego, 
ćwiczenia na 10 symulatorach tj. sy-
mulator zderzeń, dachowania, jazdy, 
refleksomierzu, wystrzału poduszki 
powietrznej, komora dymowa, 3 ro-
dzajach gogli: ALKOgogle - symulujące 
zachowanie człowieka pod wpływem 
alkoholu, SENgogole - symulujące za-
chowanie człowieka we wczesnych go-
dzinach porannych po nieprzespanej 
nocy, a także skrajne zmęczenie, oraz 
NARKOgogle - symulujące zachowanie 
człowieka pod wpływem środków odu-
rzających (marihuana), waga przecią-
żeniowa - urządzenie pokazujące jaką 
wagę mają przedmioty i ludzie przy 
prędkości 50 km/h. – mówi Tomasz 
Nowacki, radny Miasta i Gminy Gąbin, 
organizator pikniku.

W trakcie pikniku zorganizowany 
został konkurs plastyczny z nagroda-
mi dla dzieci „Moja bezpieczna droga 
do szkoły”, dla najmłodszych zabawy 
edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa 
prowadzone przez animatorów z nie-
zbędną wiedzą w tym zakresie, a dla 
wszystkich uczestników elementy od-
blaskowe. Podczas pikniku znalazło 
się również szereg atrakcji dla dzieci 
(m.in.: dmuchańce, animatorzy za-
baw, przejażdżki bryczką, konkursy z 
nagrodami, warsztaty ekologiczne, 
prezentacja rowerów dla osób nie-
pełnosprawnych, stoiska: KGW Nowe 
Grabianki, KGW Polskie Grabianki i 
KGW Dobrzykowianki z KIERMASZEM 
SŁODKOŚCI DLA ZOSI #biegnijzzosia. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom miejsce pikniku patrolo-
wanie było przez funkcjonariuszy Ko-
misariatu Policji w Gąbinie.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom niedzielnego wydarze-
nia w Nowym Grabiu, którzy pomogli 
#walecznazosia. Dzięki Państwu uda-
ło się zasilić zbiórkę dla Zosi kwotą 
4184,85 zł.

Symulator dachowania - jedna z atrakcji pikniku

W artykule „Informacja Turystyczna”, który ukazał się w numerze 2/2020 „Echa Gąbina”, na stronie 29 podana 
została informacja o parafiach rzymskokatolickich w granicach gminy. Zawarte tam dane dot. Parafii Rzymskoka-

tolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Czermnie pragniemy rozszerzyć o następującą informację:
ks. Tadeusz Żerdziewski: administrator parafii od 1996 roku, proboszcz parafii od roku 1999, tel. 24 277-14-01

UZUPEłNIENIE

Piknik objęty został Patronatem 
Honorowym Starosty Płockiego Mariu-
sza Bieńka odbył się w ramach projek-
tu „Bezpieczny w ruchu drogowym - II 
Edycja” realizowanego przez COLOR 
Spółdzielnię Socjalną, a zadanie dofi-
nansowane zostało ze środków z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego.

Opracowanie: T. Nowacki
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Wirtualna wystawa prac słuchaczy 
Uniwersytetu Umiejętności przy MGOK 
w Gąbinie

Wystawa prac słuchaczy Uniwesy-
tetu Umięjętności tematyką nawiązu-
jąca do Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy Państwa na dwuczę-
ściowy film poświęcony grupie pla-
stycznej działającej w ramach Uni-
wersytetu Umiejętności przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie, 
którą prowadzi mgr Iwona Motylew-
ska-Białek absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi na co dzień 
zajmująca się malarstwem, ceramiką 
i szeroko pojętą edukacją artystyczną.

Pierwsza część filmu prezentuje 
działalność grupy na przestrzeni 
ośmiu lat wspólnej pracy. Druga 
część to wirtualna wystawa prac 
słuchaczy nawiązująca do Świąt 
Bożego Narodzenia.

Wystawa miała odbyć się w 
grudniu w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Gąbinie, 
jednak ze względu na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną na te-
renie kraju, autorzy zdecydowali 
się na zmianę formy i przeniesie-
nie jej do świata cyfrowego.

Zapraszamy serdecznie do 
oglądania.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Kody QR z linkiem do materiału multimedialnego  
(serwis YOUTUBE) - część 1 i 2
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76. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia  o godzinie 17:00 Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący Edward Wil-
gocki złożyli kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Gąbinie.

Wydarzenie związane było z 76. 
Rocznicą wybuchu Powstania War-
szawskiego.

Uroczystość, ze względu na panu-
jącą epidemię koronawirusa Covid-19 
miała charakter kameralny, bez udzia-
łu publiczności. Złożenie kwiatów sta-
nowiło symboliczny hołd wszystkim 
walczącym w powstaniu, także miesz-
kańcom ziemi gąbińskiej.

Powstanie Warszawskie wybuchło 
1 sierpnia 1944 roku. Walki rozpoczęły 
się o godzinie 17:00. Pomimo począt-
kowych sukcesów, powstańcom nie 
udało się opanować najważniejszych 
punktów strategicznych Warszawy, zaś 
Niemcy, wykorzystując brak wsparcia, 
szybko rozprawili się z walczącym mia-
stem. Bilans 63. dni walk, to ok. 150 
tys. zabitych oraz gigantyczne znisz-
czenia. Straty jakie poniosło miasto, 
oszacowano na 54 miliardy dolarów, 
czyli około 150 miliardów złotych.

W trakcie walk mieszkańcy Gąbina 
i okolic pomagali powstańcom. Dostar-
czano broń– 127 karabinów oraz jeden 
ciężki karabin maszynowy. Lokalne 

jednostki podziemia niepodległościo-
wego  próbowały przebić się do stolicy 
i ramię w ramię walczyć o wyzwole-
nie Warszawy. W powstaniu walczyło 
wielu mieszkańców ziemi gąbińskiej, 

często biorąc udział w bezpośrednich 
walkach. Służyli  w zgrupowaniach AK 
m.in. w Śródmieściu.

Opracowanie: W. Olszewki 
fot. K. Makowski
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81. rocznica Bitwy Dobrzykowskiej
W piątek, 11 września na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie odbyła się uroczystość 
z okazji 81. rocznicy obrony Dobrzykowa w 1939r.

Uroczystość ze względu na czas 
pandemii miała lokalny charakter. 
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak, Radny Rady Miasta i Gminy Gą-
bin Zbigniew Jakubowski, Społeczność 
szkolna w tym Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Obrońców Dobrzykowa 
z 1939 r. w Dobrzykowie Danuta Jaku-
bowska, poczet sztandarowy, nauczy-
ciele, opiekunowie, dzieci i młodzież, 
była dyrektor szkoły podstawowej Bo-
gumiła Zalewska-Opasińska, przedsta-
wiciele harcerzy i mieszkańcy.

Wspólnie odśpiewano hymn Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców Dobrzy-
kowa w Dobrzykowie pt. „O, śpijcie 
żołnierze” poświęcony pamięci po-
mordowanych żołnierzy. Delegacje 
złożyły kwiaty, młodzież zapaliła sym-
boliczne znicze. Burmistrz w swoich 
słowach, wspomniał jak ważna jest to 
rocznica dla wszystkich mieszkańców 
Dobrzykowa, Ziemi Gąbińskiej oraz ro-
dzin poległych, podziękował za pamięć 

i zaangażowanie młodego pokolenia 
w kultywowanie tradycji patriotycznej.

Cmentarz parafialny w Dobrzyko-
wie jest jedną z największych kwater 
(306), w której spoczywają żołnierze 
Września 39 r. Dotychczas ustalono 
tożsamość jedynie 102 poległych, po-
nad 200 obrońców – to wciąż Żołnie-
rze Nieznani.

Mogiłami żołnierskimi  od wie-
lu lat opiekują się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców Dobrzy-
kowa z 1939 r. w Dobrzykowie. Z in-
teresującym zbiorem pamiątek po 
poległych: militariami, dokumentami, 
fotografiami, listami można zapoznać 
się w utworzonej w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku szkolnej Izbie 
Pamięci Narodowej. Powstanie Izby 
Pamięci Narodowej było wynikiem 
pracy wieloletniego opiekuna drużyny 
harcerskiej, druha Henryka Jadczaka, 
którego opiekę nad zbiorami kontynu-
owali kolejni dyrektorzy szkoły.

opracowanie i fot. A. Świerzyński

Uroczystości na dobrzykowskiej nekropolii
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1 września to dla Polaków data niezwykle ważna. 81 lat temu wojska III Rzeszy zaatako-
wały nasz kraj, rozpoczynając największy konflikt w dziejach ludzkości – drugą wojnę 
światową. O wydarzeniach z 1939 roku pamiętali mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin.

81. rocznica wybuchu II wojny 
światowej

Przy pomniku 10-ciu rozstrzelanych w Gąbinie Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, Sekretarz Joanna Stańczak, strażacy z OSP 
Gąbin, przedstawiciele Związku Piłsudczyków oraz delega-
cja ze szkoły podstawowej w Gąbinie oddali hołd ofiarom 
6-letniej niemieckiej okupacji.  Krótkie uroczystości odby-
ły się również na lokalnych nekropoliach. W Dobrzykowie, 
przy mogiłach ponad 300 żołnierzy września 39’, delegacja 
lokalnej społeczności szkolnej oraz przedstawiciele samo-
rządu złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz. Wieczorem 
na gąbińskim cmentarzu hołd poległym oddał burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz członkowie TMZG i klubu rowerowe-
go MUKS Tandem Gąbin.

O godzinie 18:30 w gąbińskiej świątyni parafialnej odbył 
się koncert orkiestry OSP Gąbin, poświęcony wydarzeniom 
września 1939 roku. Artyści zaprezentowali najpopularniej-
sze utwory i marsze wojskowe m.in. Marsz Pierwszej Bry-
gad, Pierwsza Kadrowa, Witaj Polsko czy Rota.

Uroczystości, ze względu na panującą epidemię korona-
wirusa COVID-19, odbyły się w ograniczonym zakresie z za-
chowaniem panujących obostrzeń epidemicznych.

II wojna światowa była największym konfliktem w dzie-
jach. Pochłonął on ponad 65 milionów ofiar. Polska poniosła 
w czasie wojny ogromne straty materialne i ludzkie. Zginęło 
6 mln obywateli, zaś zniszczenia w gospodarce i infrastruk-
turze wyniosły około 700 miliardów dolarów. Konflikt spo-
wodował także duże zmiany terytorialne i geopolityczne. 
Polska straciła kresy wschodnie (w zamian za przesunięcie 
granicy na Odrę i Nysę Łużycką). Ograniczona została tak-

że nasza suwerenność. Rzeczpospolita weszła w skład tzw. 
bloku wschodniego jako jedno z państw satelickich ZSRR. 
Wojna spowodowała także duże zmiany społeczne. Na ziemi 
gąbińskiej życie straciło ponad 2 tys. obywateli pochodzenia 
żydowskiego. Gąbin i okolice musieli także opuścić miesz-
kańcy pochodzenia niemieckiego, żyjący tu od XVIII wieku. 
Wielkie były także straty materialne. Część Gąbina uległa 
całkowitemu zniszczeniu, miasto zaś w znaczącym stopniu 
zmieniło swoje oblicze, tak materialnie jak i społecznie.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot.: W. Olszewki, Z. Balcerzak

Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz przedstawiciele OSP Gą-
bin  w czasie składania kwiatów pod pomnikiem 10-ciu roz-
strzelanych

Koncert pieśni patriotycznych z okazji wybuchu II wojny światowej
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Sytuacja epidemiologiczna 
i związane z nią obostrze-
nia pozwalają jedynie na 
symboliczne uczczenie 102. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Narodowe 
Święto Niepodległości 2020

– obchody w Gąbinie

Ze względu na panującą pandemię CO-
VID-19, przedstawiciele samorządu: Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, Przewodniczący 
Rady Edward Wilgocki, w skromniejszej 
formie uczcili odzyskanie niepodległości 
przez naszą ojczyznę. Około  godz. 11:00 
złożyli symboliczne kwiaty pod pomnikiem 
głazem Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
gąbińskiej starówce, następnie udali się 
pod Pomnik Nieznanego Żołnierza przy ul. 
Płockiej, gdzie również złożyli kwiaty  oraz 
zapalili symboliczny znicz.

Opracowanie: M. Świerzyńska
Fot. J. Ziółkowski
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100 lat temu młode państwo polskie, stanęło w obliczu za-
głady. Bolszewickie wojska dotarły pod Warszawę i szyko-
wały się do zadania ostatecznego ciosu młodej polskiej nie-
podległości. Ich zwycięstwo otworzyłoby komunistom dro-
gę na Europę. Mobilizacja całego narodu oraz brawurowy 
kontratak Wojska Polskiego znad Wieprza, doprowadziły 
do odwrócenia sytuacji strategicznej i uratowały Polskę 
przed bolszewizmem. 

Setna rocznica  
Bitwy Warszawskiej

 Także mieszkańcy Gąbina i okolic 
mieli swój udział w wojnie 1920 roku. 
Stając na wysokości zadania, bronili 
Płocka, nie dopuszczając Bolszewików 
do stworzenia przyczółków na lewym 
brzegu Wisły. 15 sierpnia lokalna 
społeczność uczciła wysiłek wszyst-
kich tych, którzy sto lat temu walczyli 
o wolność swoją i przyszłych pokoleń.

Gminne uroczystości odbyły się 
na gąbińskiej starówce. W sobotę 15 
sierpnia w świątyni parafialnej odpra-
wiona została Msza Święta w intencji 
Ojczyzny. Nabożeństwu przewodniczył 

proboszcz Dariusz Piskorski. W tym 
roku obchody, ze względu na panują-
cą pandemię koronawirusa COVID-19, 
przyjęły nieco skromniejszą formę. Pod 
pomnikiem głazem Marszałka Piłsud-
skiego – jednego z autorów  sukcesu 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku, złożo-
no kwiaty oraz zapalono symboliczne 
znicze. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele samorządu: Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, Przewodniczący 
Rady Edward Wilgocki. Ponadto swoją 
obecność zaznaczyły lokalne stowa-
rzyszenia historyczne oraz organizacje 

Fo
t. 

W
ik

ip
ed

ia
.o

rg



57

www.gabin.pl

pozarządowe z terenu gminy. Przy po-
mniku głazie odmówiona została rów-
nież modlitwa za ojczyznę ks. Piotra 
Skargi. Wydarzenie swoją obecnością 
uświetniła Orkiestra Dęta OSP Gąbin.

Wojna obronna 1920 roku była jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w hi-
storii Polski XX wieku. Sukces bitwy 
warszawskiej, która obróciła widmo 
porażki w wielkie zwycięstwo polskie-
go oręża, nie tylko pozwolił zachować 
młodą polską niepodległość 
ale uratował także Europę 
Zachodnią przed falą rewo-
lucji komunistycznej – niesio-
nej na bolszewickich bagne-
tach. Rozbity na trzy zabory 
naród potrafił zjednoczyć 
się pod wspólnym sztanda-
rem i walczyć o język, god-
ność i wolność decydowania 
o swoim losie. Mieszkańcy 
ziemi gąbińskiej i dobrzykow-
skiej, silnie zaangażowali się 
w działania obronne. W pol-
skim wojsku służyło wielu 
naszych mieszkańców, m.in. 
Stefan Opasiński, Franciszek 
Jadczak, Józef Cieślak. W Gąbinie dzia-
łał lokalny Komitet Obrony Państwa, 
którego pełnomocnikiem był ks. dr Jan 
Matulanis. Mieszkańcy miasta wsparli 
także Wojsko Polskie materialnie, pro-
wadząc zbiórki pieniężne, przekazując 
odzież i wyposażenie żołnierskie a tak-
że organizując herbaciarnię dla prze-
chodzących przez miasto wojsk.

Pamięć o wydarzeniach 1920 
roku była w Gąbinie żywa, zwłaszcza 
w okresie XX-lecia międzywojenne-
go. Na miejskim ratuszu do 1939 roku 
znajdowała się tablica upamiętniają-
ca to ważne dla narodu wydarzenie. 
W okresie Polski Ludowej, władza 
starała się wymazać z pamięci wspo-
mnienia wojny polsko-bolszewickiej. 
Zmiany ustrojowe 1990 roku przywró-
ciły przedwojenne tradycje. Starania 
komunistów nie przyniosły skutku. 
Co roku mieszkańcy naszej gminy 
wspominają swoich przodków oraz 
upamiętniają wydarzenia wojny pol-
sko-bolszewickiej. Tegoroczna setna 
rocznica, wypadła w okresie pandemii, 
która w znacznym stopniu ograniczyła 
jej charakter. Pamięć o roku 1920 jest 
cały czas żywa i mimo trudności oraz 
obostrzeń sanitarnych, nieprzerwanie 
celebrowana. Duża w tym zasługa Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tofa Jadczaka, który odwołując się do 
przedwojennych tradycji, upamiętnia 
ważne dla Narodu wydarzenia i dba 
o zachowanie w pamięci mieszkańców 
lokalnej spuścizny historycznej.

Opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński
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Po ukończeniu nauki w gimnazjum 
Niepokalanek w Szymanowie Natalia 
jako jedyna z córek Zakrzewskich po-
zostaje w majątku Staw. Postanawia 
pozostać na tej swojej ukochanej zie-
mi i pracować dla niej. W 1921 roku 
rozpoczyna studia rolnicze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, które niestety 
przerywa ze względu na stan zdrowia. 
Wraca do Stawu, gdzie gospodaruje 
wraz z rodzicami. 

Staw - dwór od strony parku 
Jak wielkie było jej przywiązanie do 

tego miejsca i tej ziemi i z jakim opty-
mizmem  i radością życia podchodzi do 
pracy w majątku obrazują strofy z jej 
pamiętnika pisanego w 1921 roku ;

 /… /Warto, warto żyć dla tych 
chwil gdy szukam szczęścia w rwaniu 
wiśni lub zielonego groszku, gdy z roz-
marzona głową przyglądam się purpu-
rze zachodzącego słońca /…/ Warto 
zżyć się z każdym ptakiem śpiewają-
cym pod moim oknem, z każdą różą, z 
każdym kwiatem, z każdym robakiem, 
z każdą żabą nawet, - bo to moje, to 
moje, to takie kochane !

Są uczucia nad któremi rozprawiać 
nie potrafię, nie mogę... „Czy ładnie 
jest u Was w Stawie ?, Czy ładny pałac 
– park ?” - Pałac ? Park ? Boże drogi 
! Może nie ładne, może bez stylu, ale 
przecudowne, prześliczne, przeko-
chane ! Nie ma o czem mówić, może 
brzydkie, ale tu słońce ładniej świeci, 
tu kwiaty lepiej pachną, tu ptaki gło-
śniej śpiewają…

Natalia Janina Wołowska 

z domu Zakrzewska 

Natalia w Stawie lata 20
Rok 1926 dla rodziny Zakrzewskich 

był czasem ciężkiego i smutnego do-
świadczenia. Dnia 26 kwietnia  w wie-
ku niespełna 54 lat, umiera właściciel 
majątku Stefan Zakrzewski, ukochany 
mąż i ojciec. Jak wielkiego i prawego 
serca człowiekiem był Stefan Zakrzew-
ski może ukazać jego testament. Do-
kument wart jest ujawnienia w pełnej 
treści, ale ze względu na szczupłość 
miejsca przytoczę dwa fragmenty skie-
rowane przez testatora do osób mu 
najbliższych (…) „Kochajcie to co ja na-
dewszystko kochałem i przed każdym 
czynem i myślą zastanawiajcie się czy 
kontent byłbym z tego co robicie. (…) 
Wszystko co na świecie się robi dla 
społeczeństwa, dla swojego kraju nie 
idzie na marne (…) ale jednak zostaje 
i swoje zrobi (…)”. Dla swoich trzech 

ukochanych córek Stefan  Zakrzewski 
w testamencie zostawia złote życiowe 
rady, o to jedna z nich: (...) „Córeczki 
moje najdroższe w wyborze męża nie 
szukajcie majątku, dobra, bytu wyjąt-
kowego albo jak nazywają zapewnio-
nego bytu, szukajcie człowieka uczci-
wego, czynnego, energicznego, kraj 
swój miłującego i dla tego kraju umie-
jącego poświęcić dużo(…)”

Wraz ze śmiercią ojca dla Natalii 
rozpoczął się nowy rozdział w jej życiu. 
Gospodaruje razem z mamą Janiną na 
dobrach w Stawie i Guzewie. W lato w 
majątku Natalia ma ręce pełne pracy. 
Poświęca również swój czas na pracę 
społeczną. Pracuje z młodzieżą wiej-
ską, organizując kursy kroju i szycia, 
gotowania oraz kursy dokształcające. 
Urządza zabawy ludowe i przedstawie-
nia teatralne, prowadzi chór i organi-
zuje wycieczki.

 Natalia (w sukni) tańczy z siostrą  
Janiną Staw lata 20. 

Jak wiele ziemian, dużą część zimy, 
siostry Zakrzewskie wraz z mamą Jani-
ną Stefanową spędzają w Warszawie, 
gdzie Zakrzewscy mają apartament w 
Alejach Ujazdowskich.Tam panny Za-
krzewskie uczestniczą w sławnych  ba-
lach karnawałowych, gdzie w tamtych 
czasach poznawało się kandydatów na 
mężów. Była to wielka tradycja u zie-
mian.

Są wspomnienia rodzinne jak po 
południu w dniu balu Janina kładła 
swoje córki na odpoczynek z liśćmi 
herbaty na oczach. Natalia druga z lewej
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Panna Lila Zakrzewska, bo tak Na-
talię nazywali najbliżsi, jak na piękną 
ziemiankę przystało miała wielu ado-
ratorów. Jednak pomna na rady ojca 
wybrała człowieka swój kraj kochają-
cego i dla kraju tego umiejącego po-
święcić dużo - wybrała Zygmunta Wo-
łowskiego, majora dyplomowanego 
Wojska Polskiego.

Major dypl. Zygmunt Wołowski
Ślub odbył się w Gąbinie dnia 10 

czerwca 1929 r. Związek małżeński 
pobłogosławił ks. Jan Matulanis z upo-
ważnienia miejscowego proboszcza i 
dziekana ks. Kaczorowskiego.

Natalia jako panna młoda
Natalia jak na żonę oficera przysta-

ło razem z mężem dzieli żołnierski los. 
Pozostawia ukochany Staw i przenosi 
się do Białegostoku, gdzie w Bryga-
dzie Kawalerii Białystok Major piastuje 
funkcję szefa sztabu.

W 1930 roku Zygmunt Wołowski 
dostaje nowy przydział na stanowisko 
zastępcy dowódcy pułku do 21 Pułku 
Ułanów Nadwiślańskich. Rodzina Ma-
jorostwa Wołowskich przenosi się do 
miasta Równe. W 1931 roku na świat 
przychodzi Maciej pierwszy syn Wo-
łowskich.

Maciej w samochodzie taty Staw   
W 1933 roku major Zygmunt Wo-

łowski opuszcza szeregi wojska i prze-
chodzi w stan spoczynku. Małżonko-
wie Wołowscy powracają do Stawu i 
włączają się do wspólnego zarządzania  
majątkiem z matką Natalii Janiną, po-
siadają przecież rolnicze wykształcenie 
i wielką miłość do ziemi.

Wołowskim rodzą się kolejne dzieci 
w 1933 syn Stefan, w 1934 córka Han-
na i najmłodszy syn Andrzej w 1939.  

Natalia i Zygmunt byli szczę-
śliwym małżeństwem. Łączyła ich 
bowiem nie tylko miłość ale wiele 
wspólnych pasji.

Kochali konie i konne jazdy. Bywa-
li na balach i przyjęciach. Wyjeżdża-
li na narty. Podróżowali po Europie. 
Podejmowali  w Stawie szereg gości. 
Troskliwie wychowywali swoje dzieci. 
Jest wiele wspomnień z tego pięknego 
okresu ich życia.

Zakopane lata 30
Nastał 1 września 1939r. cała ra-

dość legła w gruzach. Major Zygmunt 
Wołowski mimo, że nie podlegał mo-
bilizacji, zgłosił się na ochotnika i wy-
ruszył na wojnę. Natalia pozostała z 
czwórką małych dzieci w majątku zaję-
tym przez Niemców. 17 września 1939 
granicę wschodnią Rzeczypospolitej 
Polskiej przekroczyły wojska sowiec-
kie. Major wysłany na wschodni front 
dostaje się do niewoli. Kartka, jaką 
przysłał Zygmunt z obozu w Starobiel-
sku do swojej kochanej Lili, to ostatnia 
o nim wiadomość. Oficerowie z obozu 
w Starobielsku zostali wymordowani 
wiosna 1940 roku w Charkowie przez 
NKWD.

Zofia Maria Jurko-Wieczorkowska

Bibliografia:
1 Księgi parafialne miasta Gąbina
2 Archiwum rodzinne Pana Andrzeja 

Wołowskiego.

*   *   *

W sposób szczególny dziękuję Panu 
Andrzejowi Wołowskiemu synowi 
Natalii Wołowskiej za udostępnienie 
zdjęć i dokumentów rodzinnych oraz 
przekazanie mi osobistych wspomnień 
dotyczących Jego Rodziców.

Warszawa lata 30
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Ksiądz Ignacy Skorupka - symbol Bitwy Warszawskiej

Modlitwy za Ojczyznę -1920 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
- teksty i reportaże
17 sierpnia 1920 roku, gdy trwały jeszcze walki w ramach Bitwy Warszawskiej, ulice pol-
skiej stolicy wypełniły się tysiącami wiernych. Warszawiacy żegnali bohaterskiego księ-
dza- Ignacego Skorupkę, który zginął przed trzema dniami broniąc miasta przed bolszewi-
kami. Jego śmierć była na wskroś symboliczna. 

Tuż po odzyskaniu niepodległości, w obliczu zagrożenia najazdem Armii Czerwonej, Po-
lacy liczyli nie tylko na własne wojsko, ale też opiekę Matki Bożej. Wobec zbliżających się 
bolszewików podjęli wielką akcję modlitewną.

Ksiądz Ignacy Skorupka urodził się  
31 lipca 1893 roku w Warszawie. Se-
minarium ukończył w 1914 roku.  Na 
wiadomość o zagrożeniu miasta przez 
bolszewików, wstąpił ochotniczo do 
wojska. Został kapelanem 236 ochot-
niczego pułku piechoty Legii Akademic-
kiej, złożonej głównie z gimnazjalistów 
i studentów. Ksiądz Ignacy nie musiał 
walczyć na pierwszej linii pod Osso-
wem, ale z własnej woli stanął na czele 
swoich podopiecznych, obok dowodzą-
cego ppor. Mieczysława Słowikowskie-
go.   Przed pójściem do boju nałożył na 
szyję stułę, a w ręku trzymał krzyż. Zgi-
nął śmiertelnie raniony w głowę. 

„Kurier Warszawski” z dnia 16 sierp-
nia 1920 roku tak opisywał to zdarze-
nie:  „Zgon jego na polu chwały świad-
czy wymownie przed światem o zgo-

dzie serdecznej między polskim ludem 
prawowiernym a polskim klerem naro-
dowym. Zgon ów podtrzymuje rycerską 
tradycję bojów za naszą wolność, w 
których ręka kapłańska niosła zawsze 
sztandar z hasłem: Bóg i Ojczyzna”. 

18 sierpnia, „Tygodnik Ilustrowa-
ny” pisał: „Kapłan-obywatel-nauczy-
ciel, który nie opuścił swoich uczniów, 
ale przy ich boku jako ochotnik-ka-
płan poszedł walczyć, śmiercią swoją 
stwierdził, że miłość, którą głosił, była 
uczynkiem. Zasłużył sobie na ten Krzyż 
Virtuti Militari, który do trumny jego 
w dniach pogrzebu podczas wzrusza-
jącej uroczystości przypiął gen. Haller. 
Patrzącym na to łzy nabiegały do oczu, 
ale jednocześnie rosły im serca dumą. 
Opracowanie: Stowarzyszenie Rodzin  

Katolickich w Gąbinie

Już 19 czerwca 1920 roku na Ryn-
ku Starego Miasta w Warszawie Polska 
została zawierzona Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu w obecności władz 
kościelnych i państwowych. 7 lipca bi-
skupi polscy skierowali trzy listy do róż-
nych adresatów. Pierwszy do papieża 
Benedykta XV, drugi do Episkopatów 
całego świata, trzeci do Polaków. W 
liście do papieża polscy biskupi błagali 
o modlitwy i pobłogosławienie walczą-
cego Narodu. W liście do Episkopatów 
świata proszono o „szturm modłów 
za Polskę do Boga” gdyż jej wolność 
ponownie została zagrożona. W liście 
pasterskim do Narodu przyrównano 
marsz i postępowanie czerwonoarmi-
stów do marszu antychrysta, który u 
siebie zniszczył cywilizację chrześcijań-
ską i to samo pragnie uczynić w Pol-
sce i w Europie. Biskupi stwierdzili, że 
Polacy, aby zwyciężyć, muszą dokonać 
rachunku sumienia i ukorzyć się przed 
Bogiem. Następnie zerwać z wadami 
narodowymi, swarami partyjnymi itd. 
Biskupi wezwali tych, którzy dotąd nie 
służyli w wojsku, aby zgłaszali się do 
Armii Ochotniczej. Episkopat zarządził, 
by tego dnia po Mszy św. odmawiano 

Litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, a w piątki wystawiano do ad-
oracji Najświętszy Sakrament, przed 
którym wierni mieli odmawiać akt po-
święcenia się Sercu Pana Jezusa.

9 lipca kardynał A. Kakowski, me-
tropolita warszawski wystosował list 
do podległych sobie kapłanów. Zabro-
nił księżom opuszczania parafii, mimo 
że bolszewicy w sposób bestialski trak-
towali kapłanów, a z wierzących świec-
kich szydzili. Jednocześnie rozkazał 
aby w kościołach przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem śpiewać  
„Święty Boże” oraz „Odwróć od nas”.

27 lipca biskupi zebrali się na Ja-
snej Górze, aby dokonać poświęcenia 
siebie, duchowieństwa i ludu Bożego 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Biskupi zobowiązali się, do powszech-
nego szerzenia w Narodzie litanii do 
Najświętszego Serca Jezusa. Następ-
nie, wzorem Jana Kazimierza, Matkę 
Bożą obrali za Królową i Panią Polski. 
Obiecali szerzyć Jej kult, który podczas 
zaborów uległ osłabieniu. Biskupi wy-
słali też do wiernych odezwę, w której 
nawoływali do całkowitego zawierze-
nia Sercu Jezusowemu oraz Najświęt-

szej Maryi Pannie. Podkreślili, że w 
sytuacji, gdy prawie połowa kraju jest 
w ręku bolszewików, tylko to zawierze-
nie może przynieść zwrot w wojnie. W 
uroczystość Przemieniania Pańskiego 
6 sierpnia rozpoczęto wielką nowen-
nę za ojczyznę, która miała się zakoń-
czyć właśnie 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. W modlitwę włączył się także 
Kościół Powszechny. Na dziesięć dni 
przed Bitwą Warszawską papież Bene-
dykt XV skierował do wszystkich bisku-
pów świata przesłanie „O zmiłowanie 
Boga nad nieszczęsną Polską”.

Odpowiedzią na modlitwy miała 
być cudowna ingerencja Matki Bożej 
podczas Bitwy Warszawskiej. Według 
relacji świadków w nocy z 14 na 15 
sierpnia 1920 r. miało się dokonać ob-
jawienie Matki Bożej w wizerunku Pa-
tronki Warszawy Matki Bożej Łaskawej. 

 Po zwycięstwie Józef Piłsudski 
wyraźnie stwierdził, że w bitwie war-
szawskiej właściwym dowódcą był 
sam Bóg. Powiedział: „To Jego palec 
dotknął ziemi”. 
Opracowanie: Stowarzyszenie Rodzin  

Katolickich w Gąbinie
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Wojna polsko- bolszewicka 1919-1920

Kiedy jesienią 1918 r. Rzeczpospolita powstawała do niepodległego bytu, ziemie polskie 
były ogromnie wyniszczone przez Wielką Wojnę i rabunki okupantów. Radości z odzyska-
nia wolnej ojczyzny towarzyszyły powszechna bieda, głód, trapiące kraj epidemie. Zamiast 
jednak skupić siły na odbudowie i spajaniu państwa z trzech zaborów, przez niemal dwa 
lata musieliśmy toczyć z Rosją bolszewicką wojnę, która pochłaniała szczupłe zasoby kra-
ju i niosła kolejne zniszczenia. Rzeczpospolita stała na drodze marszu Armii Czerwonej na 
zachód, musiała więc zniknąć z mapy Europy, aby rewolucja mogła zniszczyć stary świat.

Rosja bolszewicka zdecydowanie 
górowała potencjałem militarnym nad 
Rzeczpospolitą. Przejęła po armii car-
skiej masę wyposażenia, dysponowała 
przemysłem zbrojeniowym, surowca-
mi i niemal nieograniczonymi w po-
równaniu z Polską rezerwami rekruta. 
Liczebność Armii Czerwonej stale ro-
sła, by w 1920 roku sięgnąć 5 milionów 
żołnierzy. Jednak obszar Rosji sprawiał, 
że bolszewicy mogli skierować prze-
ciwko Rzeczypospolitej tylko część 
wojsk. Reszta pilnowała granic i po-
rządku wewnątrz kraju. Polska budo-
wała wojsko niemal od zera. Nie posia-
daliśmy systemu poboru rekruta, który 
należało dopiero utworzyć. Zgłosiło 
się ponad 100 tysięcy ochotników, ale 
zapasy przejęte po okupantach umoż-
liwiały wyposażenie tylko 60 tysięcy 
żołnierzy. Zaciągano pożyczki, głównie 
we Francji, na zakup broni, amunicji. 
W Polsce ich nie wytwarzano, bowiem 
zaborcy nie zbudowali tutaj przemysłu 
zbrojeniowego. Brakowało surowców, 
żywności, środków finansowych.

Kiedy w styczniu 1919 roku bolsze-
wicy podchodzili do Niemna i Bugu, 
niemal wszystkie zdolne do walki 
oddziały polskie pochłaniała wojna 
z Ukraińcami w Galicji i na Wołyniu. 
Do osłony obszaru od Białostocczyzny 
po Lubelszczyznę pozostało 5 tysię-
cy żołnierzy z sześcioma armatami.  
W dniu 14 lutego 1919 roku doszło do 
pierwszej walki żołnierzy polskich z 
czerwonoarmistami i tę datę przyjmu-
je się za początek wojny z Rosją bol-
szewicką. Energiczni, dobrze dowo-
dzeni ochotnicy odnieśli wiele drob-
nych zwycięstw, które spajały szeregi, 
budowały zaufanie do dowódców i 
etos służby.

Bolszewicy wstrzymali marsz. Za-
mierzali wznowić go wiosną 1919 
roku. Piłsudski wyprzedził ofensywę 
przeciwnika uderzeniem na Wilno. 
Operacja zakończyła się pełnym sukce-
sem. Opanowano starą stolicę Litwy i 
przesunięto linię frontu blisko 100 ki-
lometrów na wschód.

Pod koniec czerwca Polacy wznowi-
li ofensywę na Białorusi. We wrześniu 
dotarli do Dźwiny i Berezyny. Front 
polsko-rosyjski objął także Wołyń.

Późną jesienią walki zamarły. Nad-
szedł czas reorganizacji wojska, szkole-
nia, uzupełniania zapasów. 

W dniach 22 grudnia 1919 roku i 28 
stycznia 1920 roku bolszewicy wystoso-
wali do rządu polskiego noty z zapro-
szeniem do rokowań. Piłsudski uważał, 
że nieprzyjaciel szykuje ofensywę na 
Polskę i próbuje zyskać na czasie, a po 
ukończeniu przygotowań uderzy pod 
byle pretekstem. Dzisiaj wiemy, jak traf-
ne było to rozumowanie. 

Wiosną 1920 r. Piłsudski rozpoczął 
ofensywę na Kijów, która zakończyła 
się połowicznym powodzeniem. Zdo-
byto miasto, wzięto 25 tysięcy jeńców i 
140 armat, ale główne siły przeciwnika 
uszły za Dniepr. Luki w szeregach bol-
szewicy z nawiązką uzupełnili nowym 
zaciągiem i wysłali na Ukrainę kolejne 
dywizje z frontów wojny domowej. 
Utrata Kijowa wstrząsnęła Rosją. Dla 
większości „białych” i „czerwonych” 
oznaczała zamach na jedną niepodziel-
ną Rosję. Wielu przeciwników rewolu-
cji zaczęło wspierać „czerwonych”, a 
tysiące byłych oficerów carskich, po-
słusznych odezwie gen. Aleksieja Bru-
siłowa, bohatera Wielkiej Wojny, wstą-
piło do Armii Czerwonej, dostarczając 
jej kadr dowódczych.

Aby zatrzeć wrażenie porażki na 
Ukrainie, władze bolszewickie nakaza-
ły ofensywę na Białorusi, nie czekając 
do zakończenia koncentracji sił. Dnia 
15 maja ruszyła ofensywa Tuchaczew-
skiego. Po dwóch tygodniach Polacy 
cofnęli się, na różnych odcinkach fron-
tu, od 30 do 100 kilometrów na za-
chód. Na Białoruś skierowano posiłki z 
kraju i z frontu ukraińskiego. 

Na Ukrainie ofensywę rozpoczęła 
armia Budionnego. Dnia 10 maja Po-
lacy opuścili Kijów, ewakuując zapasy 
i tysiące uchodźców. 

Wojska polskie cofały się także 
na Wołyniu. W bojach z armią konną 
maszerującą na Lwów wyróżniła się 
7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza 
Kościuszki złożona głównie z lotników 
amerykańskich, którzy ochotniczo 
wstąpili w szeregi Wojska Polskiego, 
aby spłacić dług wdzięczności, jaki 
Stany Zjednoczone zaciągnęły u Pola-
ków za udział Kościuszki i Pułaskiego w 

amerykańskiej wojnie o niepodległość. 
Samoloty zadawały armii konnej takie 
straty, że Budionny wyznaczył nagrody 
pieniężne za każdego zestrzelonego 
pilota.

Tymczasem na Białorusi Tucha-
czewski szybko uzupełnił ubytki w 
szeregach. Wprowadził karę śmierci 
za dezercję i represjonował rodziny 
dezerterów. Dnia 4 lipca ruszyła nowa 
ofensywa, aby – jak głosiła odezwa do-
wódcy Frontu Zachodniego – „przez 
trupa białej Polski” rozniecić ogólno-
światową pożogę. 

W dniach 19–24 lipca Polacy broni-
li linii Niemna, ale ostatecznie przeciw-
nik, wykorzystując przewagę liczebną, 
sforsował rzekę i trzeba było kontynu-
ować odwrót.

W kraju trwały przygotowania do 
odparcia inwazji. Pod wpływem wieści 
z frontu już 1 lipca Sejm uchwalił usta-
wę o utworzeniu Rady Obrony Pań-
stwa (ROP) pod przewodem Naczel-
nika Państwa. Na pierwszym posie-
dzeniu ROP podjęła decyzję o formo-
waniu Armii Ochotniczej. Dnia 3 lipca 
wydała odezwę do narodu Obywatele 
Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrze-
bie! wzywającą zdolnych do noszenia 
broni w szeregach wojska. Dnia 8 lipca 
Minister Spraw Wojskowych gen. Kazi-
mierz Sosnkowski utworzył Generalny 
Inspektorat Armii Ochotniczej pod kie-
rownictwem gen. Józefa Hallera..

Wezwanie do zaciągu ochotnicze-
go spotkało się z natychmiastowym 
odzewem społeczeństwa i wsparciem 
wszystkich partii politycznych z wyjąt-
kiem komunistów. Zaciągali się harce-
rze, członkowie „Sokoła”, robotnicy, 
rzemieślnicy, nauczyciele, młodzież 
szkolna, akademicy. Dziewczęta po-
dejmowały pracę w szpitalach, biurach 
wojskowych lub służbę w Ochotniczej 
Legii Kobiet. Przyjęci do wojska otrzy-
mywali legitymację zaciągową i biało-
-czerwoną „kokardę ochotnika” na-
wiązującą do tradycji powstania stycz-
niowego. Była przedmiotem dumy i 
szacunku.

Przyjęto ponad 105 tysięcy ochot-
ników. Przeważnie byli słabo wyszkole-
ni, jednak wnosili do zmęczonych, wy-
krwawionych oddziałów frontowych 
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zapał, poświęcenie, wiarę w zwycię-
stwo. Ten zbiorowy wysiłek społeczeń-
stwa umożliwił wysłanie na front wielu 
żołnierzy z zaplecza.

Tymczasem Tuchaczewski skiero-
wał na obszar między Bugiem i granicą 
Prus Wschodnich jedenaście dywizji 
strzeleckich i III Korpus Konny. Na po-
łudnie od Bugu posuwało się ku Wiśle 
osiem dywizji, z których dwie osłania-
ły lewe skrzydło Frontu Zachodniego. 
Tuchaczewski, ponaglany przez Lenina, 
zamierzał sforsować dolną Wisłę, aby 
odciąć Polskę od dostaw broni i amuni-
cji z Gdańska, a równocześnie uderzyć 
na Warszawę od wschodu. Pewność 
zwycięstwa była tak wielka, że naka-
zano druk obwieszczeń do ludności 
„zdobytej” Warszawy i zaplanowano 
uroczystość wręczenia Tuchaczewskie-
mu szabli pamiątkowej na placu Zam-
kowym. W Białymstoku Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny Polski zapowie-

dział budowę „polskiej republiki rad”.
Zachód uznał Polskę za straconą. 

Czesi zakazali przewożenia przez swoje 
terytorium broni dla Polaków. Tymcza-
sem Lenin, uniesiony zwycięstwami 
Armii Czerwonej, planował już inwazję 
na Węgry, Austrię i Czechosłowację. 
Polecił Budionnemu zdobyć Lwów, po-
nieważ zajęcie miasta otwierało drogę 
na przełęcze karpackie. Francuzi i Bry-
tyjczycy sugerowali Polakom obronę 
Wisły i zabieganie o pokój. 

Tymczasem Piłsudski wraz z gene-
rałami Sztabu Generalnego opracował 
plan obrony stolicy. Wybrał wariant 
uderzenia znad Wieprza na tyły czer-
wonych wojsk szturmujących Warsza-

wę. W czasie kilku dni strona polska 
przeprowadziła wielką operację logi-
styczną, przerzucając do miejsc kon-
centracji wojsko i dziesiątki tysięcy ton 
zaopatrzenia. Dokonano tego dzięki 
ofiarności kolejarzy – zapomnianych 
bohaterów bitwy nad Wisłą.

Na Naczelnym Wodzu ciążyła 
ogromna odpowiedzialność. Przegrana 
oznaczała upadek państwa. W pamięt-
nikach osób, które zetknęły się w tych 
dniach z Piłsudskim, widzimy marszałka 
zasępionego, walczącego z własnymi 
obawami i zaszczepiającego współpra-
cownikom wiarę w powodzenie.

Dnia 13 sierpnia nieprzyjaciel ude-
rzył na Warszawę, przełamał pierwszą 
linię obrony i opanował Radzymin. 
Przez dwa dni toczono zacięte walki 
o to niewielkie podwarszawskie mia-
steczko, które 15 sierpnia ostatecznie 
odbili Polacy. Dzień później, 14 sierpnia, 
rozgorzał bój pod Ossowem, gdzie I Ba-

talion 236 Ochotniczego Pułku Piechoty 
zatrzymał do czasu nadejścia polskich 
rezerw marsz Rosjan grożący przerwa-
niem drugiej linii obrony stolicy.

Aby odciążyć obrońców Warszawy, 
5. Armia gen. Władysława Sikorskiego 
przeszła 14 sierpnia do natarcia nad 
Wkrą. Wykorzystując zaskoczenie i 
błędy popełniane przez nieprzyjaciela, 
Polacy bili kolejno oddziały IV, XV i III ar-
mii bolszewickiej. Jednostki Armii Czer-
wonej, które dotarły nad dolną Wisłę, 
napotkały zacięty opór formacji zapaso-
wych; głośna stała się zwłaszcza obrona 
Płocka przez wojsko i ludność cywilną.

W ciężkich walkach obronnych 
zahamowano impet bolszewickiej 

ofensywy. Cios decydujący wyszedł 
16 sierpnia znad Wieprza. W pułkach 
rozkaz kontrofensywy przyjęto wybu-
chem radości. Do walki stawało wojsko 
wyczerpane odwrotem, ale nie poko-
nane. Duże znaczenie miała obecność 
Naczelnego Wodza wśród żołnierzy. 
Gen. Weygand pisał: „W ciągu trzech 
dni, które marszałek Piłsudski spędził 
wśród wojsk 4. armii zelektryzował 
je; przelał z własnej duszy w duszę 
walczących ufność i wolę pokonania 
wszelkich przeszkód. Nikt poza nim nie 
mógłby tego dokonać”. Tuchaczewski 
zdał sobie sprawę z rozmiarów zagro-
żenia dopiero wieczorem 17 sierpnia, 
kiedy Polacy wychodzili na tyły bolsze-
wickie pod Warszawą. Było za późno 
na podjęcie przeciwdziałań. Pozostał 
odwrót, który pod presją nieustanne-
go polskiego natarcia rychło zmienił 
się w ucieczkę. Szczególną cechą pol-
skiej kontrofensywy było jej olbrzymie 
tempo. Piechurzy przez kilka dni ma-
szerowali 40–60 kilometrów na dobę. 
Szli polnymi drogami, w sierpniowym 
skwarze, dźwigając po 20–25 kilogra-
mów oporządzenia, raz po raz stacza-
jąc walki z nieprzyjacielem. 

Walki trwały jeszcze kilka miesię-
cy. Rozejm, który podpisano, wszedł 
w życie 18 października. Rokowania 
polsko-rosyjskie zwieńczył traktat 
pokojowy podpisany 18 marca 1921 
roku w Rydze. Traktat ustalał przebieg 
wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, 
przewidywał dobrowolną repatriację 
ludności między Rosją i Polską, zwrot 
Polsce dóbr kultury i sztuki zgrabio-
nych przez Rosję carską, co bolszewi-
cy wykonali częściowo, wypłacenie 
Polsce 30 milionów rubli w złocie (ten 
punkt pozostał niezrealizowany).

Zwycięstwo nad Rosją bolszewicką 
uchroniło Polskę przed losem sowiec-
kiej republiki. Zbudowało w społe-
czeństwie wiarę we własne siły i moc 
odrodzonego państwa. Traktat ryski na 
blisko 20 lat ustalił porządek w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Gdyby w 1920 
roku żołnierz polski zawiódł, czekałoby 
nas zniewolenie pod wieloma wzglę-
dami gorsze od najczarniejszej nocy 
zaborów po upadku powstania stycz-
niowego: stalinowski terror, zniszcze-
nie elit i systemu wartości tkwiących 
u podstaw polskiej kultury, sowiety-
zacja. Upadłyby kraje bałtyckie, a Cze-
chosłowacja, Węgry i Austria stałyby 
się obiektami inwazji Armii Czerwonej. 
Dlatego zwycięstwo w 1920 roku jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski, a „cud nad Wisłą” 
został zaliczony w poczet bitew, które 
kształtowały historię świata.

Opracowanie: D. Kłobukowska
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Wojna 1920 roku
Tuż po odzyskaniu niepodległości, w obliczu zagrożenia najazdem Armii Czerwonej, Po-
lacy liczyli nie tylko na własne wojsko, ale też opiekę Matki Bożej. Wobec zbliżających się 
bolszewików podjęli wielką akcję modlitewną.

Wojna 1920 roku z rozstrzygają-
cą Bitwą Warszawską, zwaną „Cudem 
nad Wisłą”, została uznana przez świa-
towych specjalistów za 18 decydującą 
bitwę w dziejach świata. Wg profesora 
Chwalba – historyka „Zwycięstwo Pola-
ków przekreślało plany Trockiego i Leni-
na, którzy chcieli stworzyć coś na kształt 
dzisiejszej Unii Europejskiej, tyle że bol-
szewickiej z siedzibą w Moskwie, a nie 
w Brukseli. Ta unia miała być federacją 
państw, kierowanych przez międzyna-
rodówkę komunistyczną”.

W okresie zmagań polsko bolsze-
wickich nastąpiła wielka społeczna inte-
gracja Kościoła i narodu. Episkopat pol-
ski zwrócił się do papieża Benedykta XV 
oraz do biskupów świata o powszechną 
modlitwę narodów chrześcijańskich 
za Polskę. W liście prosili: „módl się za 
Ojczyznę naszą. Módl się abyśmy nie 
ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi 
własnych zagrodzili świat przed grożą-
cym mu niebezpieczeństwem”. 10 dni 
przed decydującą bitwą papież naka-
zał wszystkim biskupom świata modły 
w intencji Polski. Tak też się stało. 15 
sierpnia, gdy wróg spodziewał się zapa-
nować nad nami w uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
związanej ze świętem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, we Francji w Lurdes – 
w tej Częstochowie świata katolickiego 
– tysięczne rzesze pielgrzymów, korząc 
się przed Najświętszym Sakramentem 
trzymanym ponad ich głowami wołały: 
Chryste zmiłuj się nad Polską, Chryste 
ocal Polskę”.

Gdy wróg wkroczył na nasze ziemie 
cały naród drgnął, zapomniał o kłót-
niach, agitatorach i zgodnie ze słowa-
mi Apostoła narodów „wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia”, skupił się 
, zjednoczył, wyciągnął błagalne ręce 
do ©oga, nabrał męstwa i bóg cud 
uczynił. Bóg tylko czekał na zgodę na-
rodu, na zaprzestanie waśni, aby potę-
gę Miłosierdzia Swego okazać.

Matka Boska, już w 1608 roku po-
leciła siebie nazywać Królową Polski. 
Obwieściła to, o dziwo , pobożnemu 
włoskiemu zakonnikowi w Neapolu 
14 sierpnia. Przemówiła do niego tymi 
słowami: „Czemu mnie Królową Polski 
nie zowiesz? Ja to królestwo wielce 
umiłowałam i wielkie rzeczy dlań za-
mierzam, ponieważ osobliwą miłością 
ku mnie pałają jego synowie.

Dwa wieki później 15 sierpnia  
1873 roku Matka Boża przemówiła w 
kościele w Żytnie do Wandy Malczew-

skiej – wizjonerki. Proroctwo dotyczy-
ło dalszych losów zniewolonego przez 
zaborców kraju. Powiedziała :” skoro 
{Polska otrzyma niepodległość, to nie-
długo powstaną przeciwko niej daw-
ni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja 
młoda armia w imię moje walcząca 
pokona ich i odpędzi daleko i zmusi 
do zawarcia pokoju. Ja jej dopomo-
gę.” Maryja ostrzega jednak zarazem: 
„jeżeli się wierze świętej katolickiej i 
cnotom chrześcijańskiej i prawdziwej 
miłości Ojczyzny, opartej na jedności i 
braterstwie wszystkich klas nie sprze-
niewierzymy.”

Matka Boża dotrzymała swojej 
obietnicy i w czasie najbardziej zago-
rzałych walk dwa razy ukazała się nad 
polem bitwy. Pierwszy raz 14 sierpnia 
1920 roku pod Ossowem, kiedy bo-
haterski ksiądz Ignacy Skorupka pro-
wadził żołnierzy do ataku i drugi raz 
Maryja ukazała się 15 sierpnia pod-
czas bitwy pod Wólką Radzymińską, 
gdzie por. Pogonowski w brawurowym 
natarciu rozbił znacznie silniejszego 
przeciwnika. Podczas walki Polacy nie 
byli świadomi tego, że w obu tych sy-
tuacjach otrzymali wsparcie z nieba. 
Nie widzieli swojej Królowej unoszącej 
się nad polem bitwy, ze zdumieniem 
obserwowali paniczną ucieczkę czer-
wonych i dopiero po walce dowie-
dzieli się, co było tego przyczyną. To 
bolszewicy widzieli Świętą Postać, jako 
żywą osobę. Wokół Jej głowy jaśniała 
świetlista aureola, w jednej dłoni coś 
trzymała, jakby tarczę, od której od-
bijały się wystrzeliwane w kierunku 

Polaków pociski, poczym powracały 
by eksplodować na pozycjach ataku-
jącej armii. Wyraźnie widzieli jak poły 
jej szerokiego, granatowego płaszcza 
unosiły się i falowały na wietrze zasła-
niając Warszawę. Tak więc pojawienie 
się nad wojskami polskimi Matki Bożej 
było dla sowietów tyleż zrozumiałe, co 
przerażające.

Sam naczelny wódz-  Józef Piłsud-
ski – stwierdził, że w Bitwie Warszaw-
skiej był sam Bóg. Tę opinię podzielała 
większość dowódców, odgrywających 
istotną rolę w tej bitwie. Byli przeko-
nani, że Bóg mieszał szyki i plany po-
szczególnych armii wroga i naczelne-
go dowództwa sowieckiego, podczas 
gdy, nawet niedorzeczne, wcześniej 
nieplanowane manewry, czy rozkazy 
sztabów polskich przemieniały się w 
zwycięstwo.

Wielka modlitwa, połączona z 
wielką pokutą rodzi wielkie cuda. 
Wspomniana wcześniej XIX- wieczna 
wizjonerka Wanda Malczewska daje 
nam jednak przestrogę: „ Polska do-
póty była potężna i niezawisła, dopó-
ki moralność stała wysoko. Bóg i Jego 
Święte Przykazania były na pierwszym 
miejscu. Naród, który buduje system 
bezbożny i pozbawia się wartości i 
wiary, nie tylko, że nie rozwiąże nigdy 
żadnych problemów społecznych, ale 
stanie się ze swej natury zarzewiem 
nienawiści, przemocy, zdziczenia oby-
czajów i pogardy człowieka we wszyst-
kich jego przejawach z okrucieństwem 
wojny włącznie.”
Opracowanie: Stowarzyszenie Rodzin  

Katolickich w Gąbinie
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Niedziela 20 września upłynęła na ziemi gąbińskiej pod 
znakiem sportowych zmagań zorganizowanych w ramach 
rajdu rowerowego „Gąbińska Setka”.

Rajd rowerowy  
Gąbińska Setka

Miejska starówka już od wczesnych 
godzin porannych gościła znaczną ilość 
rowerzystów. W wydarzeniu wzięli 
udział zarówno lokalni pasjonaci jed-
nośladów jak i cykliści z całego regio-
nu zachodniego Mazowsza. Rajd, ze 
względu na panujące obostrzenia epi-
demiczne miał nieco zmienioną formę 
w stosunku do lat poprzednich. Każdy 
rowerzysta był obowiązany do zaopa-
trzenia się w środki ochrony nosa i ust. 
Panowało także ograniczenie uczestni-
ków, odgórnie ustalone na 150 osób. 
Ostatecznie w rajdzie uczestniczyło 
ponad 70 osób.

Zapisy rozpoczęły się o godzinie 
8:30. Trzydzieści minut później nastą-
piło oficjalne otwarcie „Gąbińskiej Set-
ki”. Dokonał tego prezes stowarzysze-
nia MUKS Tandem Gąbin (organizator 
rajdu) Wiesław Rybicki.

Gąbińska Setka miała w tym roku 
charakter rekreacyjny. Odpowiednie 
tempo zawodników pozwalało poko-
nać trasę nawet najmniej wprawio-
nym rowerzystom.  Ponadto zrezygno-
wano z dwóch okrążeń, po 50 kilome-
trów każde. Rowerzyści mieli do prze-
jechania jedną, stukilometrową pętlę 
(uszczegóławiając - 105 kilometrów). 
Na półmetku każdy z uczestników miał 
możliwość odłączenia się od peletonu 
i powrotu do domu na własną rękę. 

Trasa rajdu przebiegała przez miejsco-
wości: Pacyna, Skrzeszewy, Żychlin, 
Walewice, Sobota, Bąków Górny. 
W Orłowie na uczestników „Gąbińskiej 
Setki” czekał poczęstunek.

„Gąbińska Setka” to wydarzenie łą-
czące sport z historią - w myśl hasła „sto 
kilometrów na sto lat niepodległości”. 
W tym roku cykliści poznawali wątki 
powiązane z  wojną polsko-bolszewic-
ką 1920 roku. Rowerzyści mieli postoje 
w miejscach powiązanych ze zmaga-
niami sprzed stu lat oraz z kampanią 
września 1939 roku. Zakończenie wyda-
rzenia odbyło się w późnych godzinach 
popołudniowych przy gąbińskiej szkole 
podstawowej. Każdy cyklista, któremu 
udało się przejechać pełną trasę otrzy-
mywał pamiątkowy medal. Ponadto na 
uczestników wydarzenia czekał ciepły 
posiłek regeneracyjny.

II. Gąbińska Setka, mimo panują-
cej pandemii i związanych z nią ob-
ostrzeń, była bardzo dobrze oceniona 
przez uczestników wydarzenia. Dobra 
organizacja oraz sprzyjające warunki 
pogodowe dały fanom sportów rowe-
rowych wiele godzin dobrej zabawy 
i miło spędzonego czasu na świeżym 
powietrzu. Należy nadmienić, iż wy-
darzenie w podobnej formie odbyło 
się już po raz trzeci. Pierwszy rajd „nie-
podległościowy”, zorganizowany przez 

samorząd Miasta i Gminy Gąbin, przy 
współudziale lokalnych stowarzyszeń 
rowerowych MUKS Tandem Gąbin 
oraz GKR „Gąbin Team” miał miejsce 
w sierpniu 2018 roku.

Zadanie II Gąbińska Setka dofinan-
sowano ze środków budżetu Miasta 
i Gminy Gąbin w ramach otwartego 
konkursu ofert pn. „Upowszechnia-
nie Kultury Fizycznej i Sportu w roku 
2020 na terenie Miasta i Gminy Gą-
bin”. Okres realizacji zadania: od 
30.07.2020. do 15.12.2020r.

Opracowanie: W. Olszewki 
Fot. W.Olszewki, A. Białek

*   *   *
Foreportaż na kolejnej stronie
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UKS Sakura Judo podsumowuje wakacje 2020
Tegoroczny okres wakacyjny był zdecydowanie inny i swoim charakterem odbiegał od 
tego, do czego przyzwyczailiśmy się w poprzednich latach. Wszystko przez pandemię ko-
ronawirusa, która diametralnie zmieniła nasze życie i wymusiła zastosowanie nowych 
rozwiązań i działań. Mimo wielu trudności nasz klub starał się funkcjonować normalnie, 
przynajmniej na tyle na ile pozwalały panujące obostrzenia sanitarne i epidemiczne.

Nie samymi treningami żyją nasi 
młodzi podopieczni. Tradycją jest, iż 
w okresie letnim członkowie UKS Sa-
kura Judo wyjeżdżają na obozy sporto-
we, by doskonalić swoje umiejętności, 
integrować się i wspólnie spędzać czas 
na łonie natury. Tak było też i w tym 
roku. W dniach 27.06 – 07.07.2020 
roku dzieci oraz młodzież z klubu Sa-
kura Judo Płock, wraz z  UKS Sakura 
Warszawa, UKS Siódemka Sochaczew 
oraz UKJ Kobra przebywali na obozie 
sportowym w malowniczej mazurskiej 
miejscowości Olsztynek. Młodzi judo-
cy z Gąbina wraz z koleżankami i kole-
gami z ościennych miejscowości, sta-
nowili najliczniejszą grupę obozu. Na 
naszych młodych sportowców czekały 

nie tylko treningi na macie ale także 
wiele innych atrakcji. Braliśmy udział 
w licznych wycieczkach rowerowych, 
pływaliśmy kajakami po Jeziorze Plusz-
nym Małym zaś wieczorami uczest-
niczyliśmy w seansach filmowych. 
Czym byłby wakacyjny wypoczynek 
bez plażowania? Piękna pogoda tylko 
zachęcała do spędzania czasu wolnego 
w pobliżu wody. Błogiego wylegiwania 
się na plaży nie zakłóciły nawet słyn-
ne mazurskie komary, których w tym 
roku było jakby mniej, co wcale nas nie 
smuciło. Ostatniego dnia obozu nasi 
sportowcy otrzymali pamiątkowe cer-
tyfikaty udziału w zgrupowaniu spor-
towym Judo. Nie zabrakło oczywiście 
pamiątkowego, wspólnego zdjęcia. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się na polach grunwaldzkich, by zwie-
dzić miejsce jednej z najsłynniejszych 
bitew średniowiecza.

Nasze wakacyjne działania nie ogra-
niczyły się jedynie do mazurskiego wy-
jazdu. Najlepsze zawodniczki z UKS Sa-
kura Judo wraz z trenerem Krzysztofem 
Masztakowskim uczestniczyły w wypra-
wie kajakowej po jeziorze Zdworskim. 
Trening połączony z wypoczynkiem po-

zwolił na przygotowanie do wznowie-
nia treningów w sierpniu br.

Podsumowaniem zajęć wakacyj-
nych był wyjazd do Warszawy na ran-
dorii w klubie Nastula Club. Zajęcia 
poprowadził Mistrz Olimpijski w Judo 
z Atlany 96’ Paweł Nastula.

Szczególne podziękowania nale-
żą się Urzędowi Miasta i Gminy Gą-
bin, Szkole Podstawowej w Gąbinie, 
klubowi Sakura Judo zawodnikom 
i rodzicom z Miasta i Gminy Gąbin. 
Doskonała współpraca w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i spor-
tu, zaowocowała bogatą ofertą sporto-
wo-rekreacyjną dla naszych młodych 
podopiecznych. Dzięki niej mogliśmy 
spędzić wakacje nie tylko na treno-
waniu i budowaniu formy, ale także 
wypocząć i nabrać pozytywnej ener-
gii, tak potrzebnej w trudnych czasach 
epidemii koronawirusa.

Wszystkich zainteresowanych do 
dołączenia do naszego zespołu, za-
chęcamy do współpracy i zapisywa-
nia się na treningi judo. Odbywają się 
one w poniedziałki i środy od godziny 
16,00 na Hali Sportowej w Gąbinie.

Opracowanie i fot. UKS Sakura Judo
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V Rajd Sąsiadów

W niedzielę 26 lipca odbyła się V edycja Rajdu Sąsiadów. Wydarzenie zorganizowane 
przez MUKS Tandem Gąbin przyciągnęło wielu amatorów sportu rowerowego.

Rajd rozpoczął się o godzinie 10:00 na miejskiej starów-
ce. Słoneczna pogoda i doskonałe warunki przesądziły o 
dużej frekwencji. W punkcie organizacyjnym zarejestrowa-
ło się prawie 150 zawodników. Byli to zarówno członkowie 
lokalnych stowarzyszeń rowerowych jak i 
mieszkańcy oraz duża liczba przyjezd-
nych gości. 

Trasa rajdu przygotowana była tak, 
aby w jak najlepszym stopniu wpaso-
wać się w możliwości zarówno amato-
rów jak i wyczynowców. Wiodła ona 
przez północne rejony gminy Gąbin, 
część gminy Słubice oraz gminę Iłów. 

Organizatorzy zadbali nie tylko o 
doskonałą atmosferę i bezpieczeństwo 

sanitarne. Na postoju w Suchodole rowerzyści mogli posilić 
się pysznymi pieczonymi kiełbaskami oraz grochówką. Po-
siłek przygotowany był przez lokalne Koło Gospodyń Wiej-

skich. Ponadto na uczestników rajdu czekały wy-
stępy zespołów dziecięcych z domu kultury 

w Iłowie a także wycieczki po Wiśle (przy-
gotowane przez OSP Suchodół). 

Organizatorami rajdu byli: MUKS Tan-
dem Gąbin. Patronat nad wydarzeniem 
objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

oraz Wójt Gminy Iłów. Rajd dofinansowa-
ny został z budżetu Miasta i Gminy Gąbin w 
ramach upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w Mieście i Gminie Gąbin w 2020 roku. 
Opracowanie: W.  Olszewski

fot. MUKS Tandem Gąbin

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
serdecznie zachęca wszystkich zainteresowanych żeglowaniem 

do utworzenia formalnego, gąbińskiego klubu żeglarskiego. 
Jako gmina posiadamy bardzo dobre warunki do żeglowania po największym  

na Mazowszu jeziorze Zdworskim oraz sztucznym zbiorniku – jeziorze Włocławskim. 
Gąbin posiada też długą tradycję żeglarską. 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 

z Inspektorem ds. Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych w celu omówienia 
szczegółów oraz uzyskania wszelkiej pomocy w utworzeniu i działalności klubu.

Kontakt: W. Olszewski – 24 267-41-69 w.olszewski@gabin.pl
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