
z tamtych lat, tj.: „Nie zadzieraj 
nosa” czy „Płoną góry, płoną lasy”. 
Niektórym przypomniało się, że 
„znów za rok matura”!  Fani rocka 
przyszli w niedzielny wieczór po-
słuchać legendarnej Kobranocki. 
Niewątpliwą atrakcją były zabawy  
w wesołym miasteczku – najodważ-
niejsi zdecydowali się spojrzeć na 
Gąbin z nieco innej perspektywy... 

W numerze:
Inwestycje Miasta i Gminy Gą-
bin
Strażackie granie w Gąbinie – 
przegląd orkiestr OSP
Budowa kompleksu szkolnego 
w Gąbinie
Polska Biega – Gąbin Biega
Rajd rowerowy
Przekazanie sprzętu ratowni-
czego dla OSP Gąbin
Zaplecze na stadionie miejskim
Pójdę na Stare Miasto…
Dni Gąbina już za nami...– foto-
reportaż

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 3

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY         WYDANIE 2/2008   

Od publikacji ostatniego numeru 
Echa Gąbina upłynęło trochę czasu. 
Podsumujmy zadania, które udało 
się zrealizować oraz przedstawmy 
postęp prac przy realizowanych 
inwestycjach. Zacznijmy od naj-
większej realizowanej przez Miasto  
i Gminę Gąbin – budowy przedszko-

Realizowane i zakończone inwestycje 
samorządu Miasta i Gminy Gąbin

la, rozbudowy szkoły podstawowej  
i gimnazjum w Gąbinie. Ta kilkumi-
lionowa inwestycja współfinansowa-
na ze środków UE weszła w ostatnią 
fazę realizacji, uruchomienie obiektu 
odbędzie się jeszcze w tym roku. 

Kończą się również prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Kutnowskiej w 
Gąbinie. Znacz-
na część sieci, 
budowana na 
gruntach pry-
watnych, jest 
już wykonana, 
pozostały prze-
wierty i włącze-
nie w istniejący 
kolektor sanitar-
ny. Wykonano 
sieć kanaliza-
cyjną w ulicy 
Tylnej, przy-
łączając m.in. 
budynki policji.  

Tegoroczne Dni Gąbina upły-
nęły pod znakiem słonecznej pogo-
dy i wyśmienitej zabawy. Bogaty 
program sprawił, że każdy znalazł 
coś dla siebie. Największą gwiazdą 
były oczywiście Czerwone Gitary, 
których występ ściągnął na rynek 
tłumy fanów. Publiczność śpiewa-
ła razem z zespołem evergreeny 

Dni Gąbina 2008
 już za nami…

17 maja 2008 r. o godz. 10:00 na 
Starówce w Gąbinie rozpoczął się 
IV  Międzypowiatowy  Przegląd 
Orkiestr Dętych Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. 

IV Międzypowiatowy  
Przegląd Orkiestr OSP  

Gąbin 2008

►

►

►

►
►
►

►
►
►

Na naszej scenie zaprezentowały 
się także zespoły dziecięce ze szkół  
z terenu miasta i gminy oraz  zespoły 
prowadzone przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. Dni Gąbina już za 
nami, ale to nie koniec imprez. Już te-
raz zapraszamy wszystkich na Mazo-
wieckie Przeglądy - Lato 2008 w Gąbi-
nie 24 i 31 sierpnia oraz „Pożegnanie 
lata w rytmach świata” -21 września  
– szczegóły wkrótce na naszej stro-
nie: www.gabin.pl.
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W lipcu rozpoczęła się budowa 
nowej remizy strażackiej OSP w Gą-
binie przy ul. Jana Pawła II. Nowy 
budynek zawierać będzie zarówno 
garaże na wozy i sprzęt strażacki, 
salę konferencyjną i świetlicę na 
170 osób, jak i część socjalną oraz 
administracyjną. W bieżącym roku 
planuje się wykonanie fundamen-

tów oraz pomieszczeń garażowych 
i socjalnych. Koniec inwestycji nie 
jest jeszcze zaplanowany ze wzglę-
du na ogrom finansów potrzebnych 
na wykończenie budynku remizy.

W trakcie opracowywania jest do-
kumentacja techniczna na budowę 
sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Pi-
sarzy etap II i osiedlu Rogatki Go-
stynińskie (Osiedle Kwiatowe).

W zakresie poprawy infra-
struktury drogowej udało się już 
zrealizować znaczą część zadań 
zaplanowanych na rok bieżący. 
Należy tutaj wymienić poprawę 
nawierzchni drogi w miejscowo-
ści Góry Małe oraz wykonanie 
nawierzchni bitumicznej w miej-
scowościach Potrzebna, Kamień 
Słubice, Stary Kamień, Dobrzy-
ków, Borki-Piaski, Przemysłów 
oraz w Gąbinie w ulicach: Topolo-
wa, Słoneczna. W ulicy Akacjowej 
zamontowano krawężniki, wyko-
nano podbudowę i przygotowano 
teren do położenia nawierzchni.  
W trakcie opracowania jest rów-
nież dokumentacja na wykonanie 
nawierzchni w ulicy Północnej. 

Wykonanie od-
cinka od ulicy 
D o b r z y k o w -
skiej aż do Pla-
cu Kilińskiego 
ułatwi znacz-
nie poruszanie 
się  w tej części 
miasta. Planuje-
my wykonanie 
nawierzchni z 
polbruku, lecz 
z ostateczną de-
cyzją musimy 
poczekać na do-
kumentację.

W maju zakończony został rów-
nież II etap rewitalizacji gąbińskiej 
starówki pn. „Urządzenie i wypo-
sażenie centrum Gąbina w obiekty 
małej infrastruktury turystycznej” 
realizowanej w ramach programu 
SPO Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich. Zakończono 
również modernizację budynku na 
stadionie miejskim (więcej infor-
macji na stronie 6).

W dalszym ciągu trwa budowa 
nowej siedziby komisariatu policji 
w Gąbinie. Nowopowstały budy-
nek komisariatu zawiera prze-
stronne pokoje do pracy, pomiesz-
czenia techniczne i magazyny oraz 
garaże. Obok znajduje się mniejszy 
budynek, gdzie trzymane będą 
psy. Fundusze na budowę komi-
sariatu pochodzą z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Radomiu oraz 
ze środków Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Gąbinie. Oddanie nowego 
komisariatu do użytku planowane 
jest do końca b.r.

Nowa siedziba komisariatu policji

Początek prac budowlanych przy bu-
dowie remizy OSP w Gąbinie

Wnętrze obiektu - świetlica gimnazjum

Budowa drogi gminnej

Dokończenie ze str. 1.

Realizowane i zakończone inwestycje  
samorządu Miasta i Gminy Gąbin

Jeden z etapów budowy kom-
pleksu szkolnego przy ul. Jana 
Pawła II w Gąbinie został już 
zakończony, podczas drugiego 
trwają prace montażowo–wykoń-
czeniowe. Największa inwesty-
cja w historii prowadzona przez 
Miasto i Gminę Gąbin weszła  
w ostatnią fazę realizacji. Dzięki tej 
przeszło kilkumilionowej inwesty-
cji, współfinansowanej przez UE, 
powstanie jeden z największych 
i najnowocześniejszych obiektów 
oświatowych. Prace budowlane  
w części dydaktycznej szkoły pod-

stawowej i gimnazjum 
zostały już wykona-
ne. Do realizacji po-
zostało wykończenie  
i montaż wyposaże-
nia w bloku żywienio-
wym. Prace zmierzają 
także ku końcowi  
w części przedszkol-
nej. Wszystko wska-
zuje na to, że uda nam 
się uruchomić obiekt 
w 2008 roku, tak jak 
było to wcześniej pla-
nowane. 

Budowa przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Gąbinie
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RP w Ostrołęce. Po wręczeniu na-
gród odbył się koncert laureatów. 
Ok. godz. 18.00 Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
uroczyście ogłosił zakończenie 
Przeglądu.

Możliwość organizacji Prze-
glądu w Gąbinie była ogromnym 
zaszczytem dla mieszkańców całej 
Gminy. Zarówno mieszkańcom Gą-

bina, jak i Gościom impreza bardzo 
się podobała. Wszyscy byli pod du-
żym wrażeniem i uważali, że była 
ona bardzo dobrze zorganizowana 
i „dopięta na ostatni guzik”. Pu-
bliczność mogła doznać niezapo-
mnianych wrażeń artystycznych. 
Występy każdej z orkiestr budziły 
zachwyt, a ich wysoki poziom miło 
zaskoczył publiczność. Ta z kolei 
także nie zawiodła, każda orkie-
stra mogła liczyć na gromkie bra-
wa. Zmodernizowana Starówka 
z przyległym parkiem dodawały 
uroku całej uroczystości. 

Impreza rozpoczęła się gwieź-
dzistą paradą marszową ulicami 
Gąbina w kierunku Starego Ryn-
ku, podczas której orkiestry były 
oceniane przez Jury za grę w mar-
szu. Zespoły przymaszerowały na 
Starówkę z ulic: Aleja Jana Pawła 
II, Kilińskiego, Płocka, Browarna  
i Nowy Rynek.

O godzinie 11 nastąpiła odpra-
wa kapelmistrzów oraz oficjalne 

otwarcie Przeglądu: powitanie za-
proszonych gości i poszczególnych 
orkiestr, przedstawienie składu 
Jury, a następnie przemarsz nowo-
powstałych grup gąbińskich mażo-
retek. Tuż po tym rozpoczęły się 
prezentacje konkursowe orkiestr. 
Były one oceniane za przemarsz, 
dobór repertuaru (utwór polski), 
układ programu i brzmienie or-
kiestry, za interpretację utworów, 
rytm oraz za ogólny wyraz arty-

styczny. Dodatkowo oceniani byli 
także dyrygenci oraz wyróżniający 
się soliści.

Na gąbińskiej scenie wystąpiły or-
kiestry OSP z Bielska (pow. płocki), 
Bożewa (gm. Mochowo, pow. sierpec-
ki), Gąbina (pow. płocki), Goleszyna 
(gm. Sierpc, pow. sierpecki), Gostyni-
na (pow. gostyniński), Gozdowa (pow. 
sierpecki), Mochowa (pow. sierpecki), 
Rębowa (gm. Wyszogród), Sierpca 
(pow. sierpecki), Słubic (pow. płocki), 
Słupna (pow. płocki) oraz Staroźreb 
(pow. płocki). Poza konkursem wystą-
piła Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczu-
towa (pow. sierpecki). Na początku 
zaprezentowało się w ustalonej wcze-
śniej kolejności 6 orkiestr, w przerwie 
wystąpiła orkiestra ze Szczutowa, na-
stępnie kolejne 6 orkiestr. Po występie 
każdej z orkiestr wręczane były przez 
organizatorów Przeglądu pamiątko-
we foldery. Większości orkiestr OSP 
towarzyszył występ mażoretek bądź 
cheerleaderek. Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Goleszynie po prezenta-
cjach konkursowych przedstawiła swój 
pokazowy przemarsz, a do ogłoszenia 
wyników wystąpiły ponownie Parafial-
na Orkiestra Dęta ze Szczutowa oraz 
Orkiestra Dęta OSP w Gąbinie. 

Po występach wszystkich or-
kiestr OSP ok. godz. 16:30 nadszedł 
czas na ogłoszenie wyników Prze-
glądu przez Przewodniczącego 
Jury, wręczenie nagród i wyróż-
nień oraz pamiątkowych dyplo-
mów przez sponsorów i organiza-
torów Przeglądu. Laureatami IV 
Międzypowiatowego Przeglądu 

Orkiestr Dętych Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP zostały:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta I. 
OSP w Gozdowie

Miejska Orkiestra Dęta OSP  II. 
w Sierpcu

Wymienione wyżej orkie-
stry zostały zakwalifikowane 
do Wojewódzkiego Przeglą-
du Orkiestr Dętych ZOSP Przemarsz Orkiestry Dętej OSP Gąbin

Od lewej: dyrektor Biura Terenowego 
ZOSP Jerzy Olejnik,  burmistrz Gąbi-
na Krzysztof Jadczak i starosta płocki 
Michał Boszko podczas otwarcia prze-
glądu

Dokończenie ze str. 1.

Orkiestra OSP Gąbin pod kierunkiem kapelmistrza Tadeusza Zalewskiego

Pokazowy przemarsz orkiestry z Gole-
szyna

III Młodzieżowa Orkiestra    
Dęta OSP w Goleszynie

Organizatorami Przeglądu byli:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotni-•	
czych Straży Pożarnych RP Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Biuro Terenowe 
w Płocku,
Miasto i Gmina Gąbin,•	
Oddział Powiatowy Związku Ochotni-•	
czych Straży Pożarnych RP w Płocku,
Oddział Miejsko – Gminny ZOSP •	
RP i Ochotnicza Straż Pożarna  
w Gąbinie,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  •	
w Gąbinie.

Patronat honorowy objął Starosta Płoc-
ki Michał Boszko i Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.
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Sztafeta inau-
gurująca akcję Pol-
ska Biega wyruszy-
ła w dniu 14 maja 
2008 o godz. 9:00 
z Warszawy w czterech kierunkach: 
do Gdyni, Białegostoku, Poznania  
i Krakowa. Przez Gąbin biegła ekipa 
prowadzona przez czterokrotnego 
mistrza olimpijskiego Roberta Ko-
rzeniowskiego. Jest on pierwszym 
w historii chodu światowego, który 
zdobył medale na trzech igrzyskach 
z rzędu, a także pierwszym który wy-
grał rywalizację na 20 i 50 km pod-
czas jednych igrzysk. Wraz z nim po-
biegli olimpijczyk Michał Bartoszak, 
Marek Stefanowski, reporter Marek 
Szkolnikowski, sportowcy z Klubu 
Biegaczy oraz przyjaciele Roberta 
Korzeniowskiego – Lech Jankowski, 
Łukasz Stęborowski, Paweł Kącki, 
Krzysztof Sieliński, Marcin Stachu-
ra.

Tuż po godz. 16 na rogatkach 
miasta na ul. Warszawskiej biegaczy 
powitało ok. 200 osób, w tym dzieci, 
nauczyciele oraz mieszkańcy gminy 
wraz z Burmistrzem. Sztafeta dotarła 
na Stare Miasto w Gąbinie o godz. 
16.22. Na Starówce zgromadzili się 
uczniowie i opiekunowie ze wszyst-

kich szkół z terenu gminy. W Gąbinie 
Sztafeta pokonała swój 90,7 km trasy. 
Powitaniom, autografom i pamiątko-
wym zdjęciom nie było końca! Po 
poczęstunku przygotowanym przez 
pracowników Urzędu wraz ze Sztafe-
tą w dalszą trasę w granicach Gąbina 
pobiegło ok. 150 osób. Sztafeta Pol-
ska Biega zmobilizowała wszystkich 
zebranych do aktywności fizycznej. 
Inicjatywa spotkała się z serdecznym 
przyjęciem przez  mieszkańców, była 
też  miłym zaskoczeniem dla samych 
sportowców -zapewniali, że nigdzie 
nie witano ich tak hucznie i serdecz-
nie. Dziękowali nam za fantastyczną 

atmosferę i zaangażowanie, a Robert 
Korzeniowski przyznał, że Gąbin spi-
sał się na medal i z pewnością powróci 
do nas z kolejnym sportowym przed-
sięwzięciem.

W niedzielę 18 maja Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak wraz z Dyrektorami Szkół zor-
ganizowali bieg o otwartej formule, 
w którym każdy mógł wziąć udział. 
Mimo niesprzyjającej pogody, prawie 
300 osób włączyło się w ogólnopol-
skie biegowe szaleństwo. Nie zawiedli 

jak zwykle uczniowie, 
nauczyciele i dyrekto-
rzy ze wszystkich szkół 
z terenu gminy Gąbin 
oraz młodzież pozasz-
kolna. Wraz z dziećmi 
pobiegli również rodzi-
ce, mieszkańcy miasta, 
gmin sąsiednich oraz 
przedstawiciele klubu 
Błękitni Gąbin  – wiek 

nie miał  żadnego znaczenia.
 Wszyscy zebraliśmy się na Sta-

rówce w Gąbinie około godz. 15.00. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin przy-
witał wszystkich, przypomniał zasady 
biegu oraz trasę. Nie była ona zbyt 
trudna (ok. 3 km). Po lekkiej rozgrzew-
ce i pamiątkowym zdjęciu ruszyliśmy 
na linię startu. Początek trasy był koło 
parku na ulicy Płockiej, następnie po-
biegliśmy zielonym traktem leśnym w 
kierunku Jeziora Zdworskiego, a swój 
bieg zakończyliśmy na stadionie miej-
skim w Gąbinie. Tam na wszystkich 
czekały batony i napoje. Na mecie Bur-
mistrz wręczył każdemu uczestnikowi 

biegu drobne upominki, m.in. pamiąt-
kowe karty biegacza programu Polska 
Biega oraz folder okolicznościowy  
z informacjami o gminie, orkiestrze  
i mażoretkach.

Jak zwykle Gąbin stanął na wyso-
kości zadania. W przygotowanie biegu 
szczególnie zaangażowali się nauczy-
ciele oraz dyrektorzy szkół, którzy ob-
stawiali punkty kontrolne i pilotowali 
biegaczy. Na trasie pomagali również 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  

w Gąbinie, Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nad bezpieczeństwem uczestników 
biegu czuwała także policja z Komisa-
riatu w Gąbinie oraz opieka medyczna 
z przychodni „Remedium”.

Wszyscy, którzy wzięli udział  
w biegu, wrócili bardzo zadowoleni. 
Pomimo deszczu akcja Polska Biega – 
Gąbin Biega spotkała się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców Gminy, 
którzy już dziś czekają na kolejne takie 
imprezy. Najbardziej wytrwali uczest-
nicy biegu wrócili jeszcze na gąbińską 
Starówkę, aby zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie w strugach deszczu. 

POLSKA BIEGA – GĄBIN BIEGA
Podsumowanie akcji – 14 i 18 maja

W weekend 17 – 18 maja po raz kolejny pobiegła cała Polska,  
a więc i mieszkańcy naszego Miasta i Gminy. Była to czwarta odsło-
na akcji POLSKA BIEGA. W tym roku akcja ta została rozszerzona  
o Sztafetę Polska Biega, w której pobiegli wybitni sportowcy, dziennikarze, 
ludzie mediów.
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świętszej Maryi Panny w Dobrzykowie 
z 1775 r. połączony był z niewielkim 
poczęstunkiem. Następnie udaliśmy 
się w kierunku miejscowości Troszyn 
Nowy oraz Troszyn Polski, gdzie zwie-
dziliśmy wnętrze zabytkowego drew-
nianego kościoła pw. św. Leonarda  
z 1636 r. Najdłuższym etapem rajdu 
był odcinek do miejscowości Czermno, 
gdzie czekał już na uczestników posi-
łek. Był grill, ognisko, występ zespo-
łu artystycznego oraz rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród wszyst-
kim uczestnikom. Ostatni etap – do 
Gąbina pokonywaliśmy w orzeźwia-
jącym chłodzie zachodzącego słońca.  
Wśród wszystkich uczestników rajdu 
nie było widać najmniejszych oznak 
zmęczenia, niektórzy po przybyciu na 
gąbińską starówkę  byli rozczarowani, 
że to już koniec. 

W sumie w czasie 6 godzin prze-
jechaliśmy ponad 36 kilometrów (nie-

którzy dużo więcej ponieważ musieli 
dotrzeć i wrócić z miejsca startu do 
swoich domów). Odwiedziliśmy ponad 
11 miejscowości, zobaczyliśmy wiele 
zabytków architektonicznych oraz tra-
dycyjnej zabudowy mazowieckiej, po-
dziwialiśmy piękno Ziemi Gąbińskiej, 
niepowtarzalny krajobraz Mazowsza. 
Rajd rowerowy był doskonałą propozy-
cją  spędzenia wolnego czasu, promu-
jącą czynną rekreację i wypoczynek. 
Już teraz jego uczestnicy dopytują się  
o termin kolejnej rowerowej imprezy.

Każdy, kto 
lubi w aktywny 
sposób spędzać 
letnie dni, 29 
czerwca 2008r. 
w samo połu-
dnie przybył na 

gąbińską starówkę. Stąd właśnie wy-
ruszył Mazowiecki Rajd Rowerowy 
„Od pojezierza po dolinę Wisły” zor-
ganizowany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka, 
Stowarzyszenie Gmin Turystycz-
nych Pojezierza Gostynińskiego  
z siedzibą w Łącku. W organizację 
imprezy włączyli się  dyrektorzy  
i nauczyciele ze wszystkich gminnych 
szkół, Przewodniczący z Radnymi 
Rady Miasta i Gminy Gąbin, strażacy  

z OSP w Gąbinie i Dobrzykowie. Nad 
bezpieczeństwem czuwali policjanci 
z gąbińskiego komisariatu, natomiast 
opiekę medyczną zapewnili pracow-
nicy z NZOZ Remedium z Gąbina. 
W czynną pomoc zaangażowali się 

również mieszkańcy naszej gminy. 
Celem imprezy było upowszech-

nienie turystyki rowerowej jako formy 
rekreacji i aktywnego wypoczynku, 
zapoznanie z walorami krajobrazowy-
mi oraz historycznymi Gąbina i oko-
lic. Na trasie czekało wiele atrakcji. 
Podczas postojów nagrodzono między 

innymi najliczniej reprezentowaną ro-
dzinę oraz najstarszego i najmłodszego 
uczestnika wyprawy.

Rajd rozpoczął się o godzinie 12:00 
na starówce w Gąbinie, po zapoznaniu 
się z planem trasy i przypomnieniu za-
sad bezpieczeństwa oraz stworzeniu li-
sty uczestników ruszyliśmy w kierunku 
Koszelówki. Po krótkim odpoczynku 
nad największym na zachodnim Ma-
zowszu (353ha)  polodowcowym jezio-
rze - Zdworskim udaliśmy się w dalszą 
drogę w kierunku Jeziora Ciechomic-
kiego, oglądając m.in. uroczysko Białe 
Błota oraz pomniki przyrody. Kolejny 
odpoczynek przy drewnianym koście-
le parafialnym pw. Narodzenia Naj-

21 czerwca 2008r. Zarząd Osie-
dla nr 3 zorganizował „NA DOŁKU” 
imprezę rodzinną pod hasłem „Do-
łek-reaktywacja”. Spotkanie było 
jednocześnie piknikiem żegnającym 
rok szkolny i witającym wakacje. 
Dzięki przychylności Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin udało się po-
stawić bramki do piłki nożnej oraz 
zrobić boisko do gry w piłkę siatko-

Rodzinnie na dołku...
wą. Niewykorzystany wcześniej teren 
został częściowo zagospodarowany, 
dzięki czemu młodzież ma teraz miej-
sce do uprawiania sportów. Wszystkim 
sponsorom dziękujemy za słodycze, 
napoje, nagrody, kiełbaski na ognisko. 
Brawa należą się jednak przede wszyst-
kim mieszkańcom i zarządowi osiedla 
za tak wspaniałą inicjatywę. Było we-
soło, śmiesznie i bardzo sportowo!

Zwiedzaj 
z nami 

rowerami
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z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas tej uroczystości została 
również przekazana nowoczesna łódź 
hybrydowa z silnikiem spalinowym 
HONDA 50. Łódź tę zakupiono dla 
potrzeb ratownictwa wodnego ze środ-
ków własnych OSP, a także z pomocą 
finansową Samorządu Miasta i Gminy 
Gąbin oraz  z Funduszu Prewencyjne-
go PZU SA.

Dnia 31 maja w Gąbinie od-
była się uroczystość przekazania 
nowoczesnego sprzętu ratowni-
czego jednostce OSP Gąbin. Po 
uroczystej mszy św. oraz prze-
marszu kompanii druhów stra-
żaków w towarzystwie orkiestry 
dętej i dwóch grup mażoretek na 
starówkę przekazano kluczyki do 
nowoczesnego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego Mercedes-Benz 
Sprinter.  Jest to pierwszy w kraju 
samochód ratowniczo-gaśniczy  
tej klasy i modelu w strukturach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Samochód ratowniczo-gaśniczy i łódź hybrydowa dla OSP Gąbin

(dwa są jeszcze w strukturach PSP). 
Pojazd umożliwia prowadzenie sa-
modzielnie działań ratowniczych, 
takich jak: ratownictwo drogowe, 
techniczne, medyczne, działania 
ekologiczne oraz gaśnicze (pożary 
samochodów, mieszkań i in.). Jest 
to możliwe ze względu na jego no-
woczesne wyposażenie i przystoso-
wanie do działań  jako samodzielna 
jednostka. Decyzją Burmistrza oraz 

Samorządu Miasta i Gminy Gąbin 
przekazano środki w wysokości 
140 tys. zł, na dofinansowanie za-
kupu nowoczesnego sprzętu. Po-
została część środków pochodziła 

Jednostka OSP Gąbin, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego, jest jedną z najprężniej działa-
jących jednostek na Mazowszu, a nawet w kraju. Wszechstronność podejmowanych działań zarówno ra-
towniczo-gaśniczych, jak i społecznych, świadczonych na rzecz społeczności Miasta i Gminy Gąbin, została 
nagrodzona.

Zakończył się III i ostatni etap re-
montu budynku zaplecza socjalnego 
na stadionie miejskim w Gąbinie.

Obiekt nabrał nowego blasku, 
gdyż całkowicie przebudowano wnę-
trze budynku. Szatnie wraz z łazien-
kami wydzielono dla obu drużyn, 
znalazło się miejsce dla magazynów 
i pomieszczeń dla sędziów. Wyko-
nano od podstaw instalację wodną, 

kanalizacyjną i elektryczną. W cen-
tralnej części przygotowano duże 
pomieszczenia konferencyjne wraz 
z zapleczem kuchennym. Obiekt 
został gruntownie odbudowany już 
w zeszłym roku. Wykonano nowo-
czesną kotłownię z instalacją CO, 
wykorzystującą 2 różne ekologiczne 

czynniki grzewcze i współpracującą 
z układem kolektorów słonecznych 
zamontowanych na dachu obiektu. 
Pozostało tylko wyposażenie obiektu, 
które sukcesywnie będziemy uzupeł-
niać.

Głównym celem podejmowanych 
prac jest ożywienie tego pięknie po-
łożonego kompleksu sportowego.  
W najbliższych planach jest moder-
nizacja płyty stadionu, dobudowa 
miejsc siedzących na trybunach oraz 
montaż nagłośnienia. 

Wyremontowany obiekt spełnia 
wymogi II ligi,  brakuje nam tylko 
drugoligowych zawodników – trzy-
mamy kciuki, aby wkrótce pojawili 
się na boisku.

Zaplecze na stadionie miejskim

Internet 
na 

starowce
Przypominamy, że w Miejsko 

- Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gąbinie udostępnione są trzy 
multimedialne stanowiska z bez-
płatnym dostępem do Internetu, 
pozyskane przez Miasto i Gminę 
Gąbin w 2005 r. w ramach rzą-
dowego programu Ikonk@. Tu-
taj każdy może odebrać i wysłać 
pocztę, zapoznać się z nowościa-
mi wydawniczymi, poszukać in-
formacji w Internecie, wydruko-
wać dokument. Od maja w godzi-
nach 6:00-24:00 można korzystać 
z zamontowanego przy budynku 
Urzędu infomatu z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. Serdecz-
nie zapraszamy!

,

Druhowie strażacy reprezentujący jed-
nostkę OSP Gąbin w strojach galowych 
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Gąbin żegna  
Jadwigę  

Składkowską
23 maja w kościele p.w. św. Ka-

rola Boromeuszana na warszawskich 
Powązkach odbył się pogrzeb Jadwigi 
Składkowskiej, żony ostatniego Pre-
miera II Rzeczypospolitej Felicjana 
Sławoja Składkowskiego – generała  
i lekarza urodzonego w Gąbinie. 

W pogrzebie wzięła udział delega-
cja naszego miasta z ks. proboszczem 
Jerzym Drozdowskim i Burmistrzem 
Miasta i Gminy Krzysztofem Jad-
czakiem na czele. W ostatniej drodze 
towarzyszyli zmarłej także nasi stra-
żacy, uczniowie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, przedstawiciele  Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
oraz Związku Piłsudczyków, a także 
nauczyciele oraz pracownicy urzędu. 

Piękne przemówienie w imieniu 
mieszkańców Gąbina powiedział Jan 
Borysiak – jeden z założycieli Mu-
zeum Ziemi Gąbińskiej. Burmistrz 
Krzysztof Jadczak przekazał przywie-

zioną z Gąbina ziemię. Uroczyście 
zapaliliśmy znicz przy portrecie zmar-
łej. 

Nasza tak liczna obecność była 
wyrazem pamięci, głębokiego szacun-
ku oraz podziękowaniem za przeka-
zane zbiory – pamiątki po premierze 
Składkowskim. Można je oglądać na 
przygotowanej w naszym muzeum 
wystawie. 
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Starówka jest zawsze najlep-
szą wizytówką miasta. Od wieków 
znajdujące się w centrum place były 
miejscem ważnych dla mieszkań-
ców wydarzeń, jarmarków czy po 
prostu spotkań. Nie inaczej gąbiński 
rynek – tu odbywały się przedwojen-
ne targi, tu znajdowały się najpięk-
niejsze kamienice. Dziś znowu na-
sza starówka tętni życiem, nie tylko 
podczas tak dużych imprez jak Dni 
Gąbina. Każdego dnia słychać gwar 

dzieci i rozmowy w parku przy fon-
tannie. Na Starym Rynku wiele się 
ostatnio zmieniło: cieszą oko kolo-
rowe kwiaty, w parkach pojawiły się 
nowe ławki oraz kosze na śmieci, na 
chodnikach słupki oraz ozdobne łań-
cuchy, wokół postawiono tablice in-
formacji turystycznej, zamontowano 
info-kiosk, przy którym chętnie za-
trzymują się między innymi odwie-
dzający Gąbin letnicy. Niedawno do-
kończono wykładanie alejek parko-
wych kostką brukową. Rynek „żyje” 
także dzięki altanie, w której odbyły 

się m.in. loteria fantowa, koncert pie-
śni patriotycznych, przedstawienie 
dla dzieci „Latający kufer” (oparte na 
baśni H. Ch. Andersena) dali aktorzy 
ze Studia Małych Form Teatralnych 
„ART-RE” z Krakowa. Z wielu stron 
słychać opinie, że Stary Rynek z każ-
dym rokiem pięknieje, co z pewnością 

cieszy nas wszystkich. O odrębność 
i wyjątkowość takich miejsc trzeba 
dbać, gdyż to właśnie one jednoczą 
mieszkańców, świadczą o charakterze 
miejsca, dają ludziom poczucie tożsa-
mości. Są powodem do dumy, ale także 
impulsem do dalszych zmian. Stanowią 
też niezbędny warunek rozwoju tury-
styki. Wiedzą to najlepiej mieszkańcy 
Europy Zachodniej, którzy taki proces 
mają już za sobą - rozumiemy także 
my, mieszkańcy Gąbina. Nie bądźmy 
zatem obojętni wobec aktów wandali-
zmu. Nie przechodźmy obojętnie obok 
papierka pozostawionego na ławce.  
Piękno Starego Miasta zależy także od 
nas! Pamiętajmy, że nasze miasto jest 
naszym wspólnym dobrem. 

„Pójdę na Stare Miasto…”



Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie święta naszego miasta i gminy. Zorganizowanie obchodów Dni Gąbina 
2008 wymagało pracy wielu osób. W sposób szczególny chciałbym podziękować Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz NZOZ „Remedium” 
w Gąbinie za czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców oraz gości, zarówno podczas koncertów, jak i imprez towarzyszących. 
Dziękuję wszystkim wykonawcom, szczególnie tym najmłodszym, orkiestrze OSP w Gąbinie, wokalnym i tanecznym zespołom ludowym za nie-
oceniony wkład w promowanie miejscowego folkloru i kultury.  Dziękuję również Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, społecznościom szkół 
i przedszkoli, bibliotece, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy oraz ośrodkowi kultury za przygotowanie i organizację 
koncertów, zawodów i turniejów, programów artystycznych, stoisk i kiermaszów oraz pozostałych atrakcji. Dzięki Państwa wsparciu udało 
nam się przygotować bogaty program, w którym prawie każdy, niezależnie od wieku i upodobań muzycznych, mógł znaleźć coś dla siebie.  
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję i już dziś zapraszam na kolejne imprezy.

Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin


