
W numerze:

Dokończenie na str. 8 Dokończenie na str.6

Dokończenie na str. 2

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY         WYDANIE 2-3/2010   

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–
–
–

Otwarcie orlika

Powódź w gminie Gąbin

Prace budowlane nad Orlikiem 
trwały od sierpnia do grudnia 2009 
roku. W skład oddanego do użyt-
ku obiektu wchodzą: dwa boiska ze 
sztuczną nawierzchnią - piłkarskie  
i wielofunkcyjne do gry w siatkówkę 
i koszykówkę oraz budynek socjalny. 
Obiekt jest ogrodzony i oświetlony. 

Ulica Wojska 
Polskiego 

już otwarta

10 września Wojewoda Mazo-
wiecki - Jacek Kozłowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof 
Jadczak z delegacjami samorządow-
ców i parlamentarzystów, dokonali 
otwarcia drogi w ul. Wojska Pol-
skiego w Gąbinie współfinansowa-
nej w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011.

W tych najtrud-
niejszych chwilach, 
kiedy zagrożone było 
ludzkie życie, byli-
śmy razem. Natych-
miast podjęte zostały 
działania mające na 
celu ewakuację miesz-
kańców z terenów za-
grożonych falą powo-
dziową oraz zwierząt 
domowych. Znaczna 
część ewakuacji pro-
wadzona była dro-
gą wodną. Ogromne 
zaangażowanie w jej przeprowa-
dzenie wykazali strażacy ochotnicy 

z Dobrzykowa, Gąbina i Troszyna,  
a także pozostałych jednostek. Z uwa-

gi na fakt, że niektórzy  miesz-
kańcy nie opuścili swoich do-
mów, również drogą wodną, 
strażacy dostarczali żywność, 
wodę pitną, lekarstwa oraz 
inne niezbędne artykuły. Sy-
tuacja zmieniała się z godziny 
na godzinę. Długotrwałe, wy-
jątkowo intensywne, opady 
spowodowały, że zagrożenie 
powodzią istniało nie tylko od 
strony Wisły, ale również od 
strony jezior.

W maju i czerwcu 2010 r. miejscowości Troszyn Polski, 
Nowy Troszyn, Borki, Stara Korzeniówka, Piaski, Nowe Wy-
myśle i część Dobrzykowa dotknęła dwukrotnie katastrofalna 
powódź. 

Powódź w gminie Gąbin
Pożegnanie lata w rytmach 
świata
Inwestycje drogowe
50 lat OSP Dobrzyków
Jubileusz 100-latka
Festyn wakacyjny w Gąbinie
Święto pieczonego ziemniaka  
w Nowym Grabiu
Dożynki w Czermnie
Polska Biega – Gąbin Biega 2010
Wakacyjny rajd rowerowy
Jesienny rajd pieszy
VII Memoriał Szachowy  
im. Bł. bpa L. Wetmańskiego
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Dzięki heroicznej walce z ży-
wiołem, determinacji, odwadze  
i wspólnemu wysiłkowi samo-
rządu miasta i gminy, strażaków, 
policji, wojska, kleryków oraz 
wielu ludzi dobrej woli udało się 
uchronić przed zalaniem kolejne 
miejscowości, a także lewobrzeż-
ną część Płocka – Radziwie. 

Był to jednak dopiero począ-
tek drogi. Powodzianom potrzeb-
na była wszechstronna pomoc.  
W szkołach utworzone zostały 
punkty wydawania żywności, 
wody pitnej, środków czystości, 
odzieży, pościeli, ręczników oraz 
sprzętów codziennego użytku. 
Utworzono także punkty wyda-
wania paszy dla zwierząt. Dla 
dzieci z terenów dotkniętych po-
wodzią organizowane były na 
bieżąco tzw. „zielone szkoły” 

Powódź w gminie Gąbin
Dokończenie ze str. 1

oraz wyjazdy wakacyjne, aby 
mogły odpocząć i zapomnieć  
o traumatycznych przeżyciach. 
Kiedy woda zaczęła opadać, 
przystąpiono do usuwania skut-
ków powodzi. Strażacy ochot-
nicy i zawodowi sukcesywnie 
oczyszczali i odkażali najpierw 
domy mieszkalne, a następnie, 
pod nadzorem służb weteryna-
ryjnych, budynki gospodarcze. 
Było to bardzo trudne przedsię-
wzięcie. Aby mogło ono zostać 
zrealizowane, samorząd Gąbina 
zakupił agregaty prądotwórcze  
i myjki wysokociśnieniowe – kar-
chery. W usuwaniu skutków po-
wodzi brali również udział pra-
cownicy urzędu gminy, człon-
kowie Stowarzyszenia Strzelec, 
żołnierze wojsk chemicznych, 
wolontariusze. Jednocześnie na-

pływała pomoc od innych 
samorządów, firm prywat-
nych i państwowych oraz 
darczyńców indywidualnych 
z terenu całej Polski.  Przez 
prawie pół roku w gminie 
Gąbin obowiązywał alarm 
powodziowy, a w Urzędzie 
Miasta i Gminy Gąbin były 
zorganizowane całodobowe 

dyżury gminnego sztabu przeciw-
powodziowego.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Gą-

bin składam gorące podziękowania Wszystkim, 
którzy w wyjątkowy sposób zaangażowali się 
w niesienie pomocy osobom i rodzinom poszko-
dowanym wskutek katastrofalnej powodzi. 

Mieszkańcy terenów zalanych spotykają 
się z ogromną życzliwością ze strony swoich 
darczyńców,  wyrażają wdzięczność i podzięko-
wanie wszystkim ofiarodawcom i wolontariu-
szom, którzy niosą im pomoc. 

Dziękuję za ogromną wrażliwość i otwartość 
na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana 
pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia 
oraz solidarności międzyludzkiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak

Lista darczyńców zamieszczona 
jest na stronie www.gabin.pl.
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W wyniku przerwania wału  
w Świniarach, w dniu 23 maja za-
lane zostały miejscowości: Troszyn 
Polski, Nowy Troszyn, Borki, cześć 
Dobrzykowa, Starej Korzeniów-
ki, wsi Piaski i Nowego Wymyśla,  
w skutek czego poszkodowanych 
zostało ok. 800 mieszkańców gmi-
ny Gąbin. Już w trakcie akcji ratun-
kowej, wiosennej powodzi do bur-
mistrza zgłaszały się rodziny, które 
czuły się zagrożone sytuacją w do-
linie Wisły, nie chciały one wracać 
do swoich domostw. Mieszkańcy  
z obawy o życie własne i swoich 
najbliższych zgłaszali potrzebę 
skutecznego rozwiązania proble-
mu zagrożenia powodziowego.

Efektem wielu spotkań burmi-

Nowa szansa dla powodzian
W dniu 10 września w gimnazjum w Gąbinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca 

realizacji programu „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin” z udziałem Wojewody 
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa 
Jadczaka. 

strza z poszkodowa-
nymi mieszkańcami 
odbywanymi już pod-
czas akcji ratunkowej, 
narodziła się propozy-
cja realizacji programu 
„BEZPIECZNY DOM  
W MIEŚCIE I GMINIE 
GĄBIN”. 

N a j w a ż n i e j s z y m 
elementem programu 
„BEZPIECZNY DOM 
W MIEŚCIE I GMINIE 
GĄBIN” jest stworze-
nie nowych siedlisk, 

dla mieszkańców z terenów najni-
żej położonych, na terenach bez-
piecznych, położonych wyżej, w 
niedalekiej odległości  od pól, które 
nadal pozostaną miejscem pracy 
dla większości mieszkańców. Dla 
realizacji tego celu wskazano  te-
reny położone m.in. w miejscowo-
ściach: Piaski, Borki górne, Grabie 
Polskie. 

Dla pozostałych zainteresowa-
nych wskazano tereny zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowościach: 
Nowe Grabie, Grabie Polskie, 
Górki, Karolew, Gąbin lub innych 
wskazanych przez zainteresowa-
nych, na których plan zagospoda-
rowania przestrzennego dopusz-
cza taką zabudowę.

Na realizację programu Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztofowi Jadczakowi udało 
się pozyskać z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
kwotę 40,5 mln zł.

Wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski w swoich wypowie-
dziach podkreślał, że cieszy się że 
to unikalne w skali kraju rozwiąza-
nie dostało rządowe wsparcie. Po-
szkodowane gminy i miasta mogły-
by opracować  swoje indywidualne 
programy bazując na założeniach 
programu „BEZPIECZNY DOM  
W MIEŚCIE I GMINIE GĄBIN”. 

Budynki które powstaną w ra-
mach programu, to:
1. budynki komunalne, których 

właścicielem będzie gmina,
2. budynki komunalno-własnoś-

ciowe, które powstaną we 
współpracy finansowej właści-
cieli i gminy

3. budynki własnościowe, na które 
pieniądze wyłożą mieszkańcy  
z przyznanych przez rząd zasił-
ków i wykupionych przez gmi-
nę od nich siedlisk.
Realizacja programu ma służyć 

temu aby powodzie nie zagrażały 
już ludziom – podkreślał podczas 
konferencji prasowej Jacek Ko-
złowski – wojewoda mazowiecki. 

W związku z powodzią, któ-
ra dotknęła mieszkańców gminy 
Gąbin, w dniu 3 czerwca 2010 r.,  
w miejscowości Czermno odbył się 
koncert charytatywny dla powo-
dzian. Głównym celem koncertu 
było zebranie środków, dzięki któ-
rym można by było pomóc ludziom 
pozbawionym przez wodę dachów 
nad głową.

Organizatorem koncertu byli: 
zespół Radośni w Panu, Szkoła 
Podstawowa w Czermnie, ArtMe-
diaVideo. W koncercie uczestniczył 
zespół ludowy:  Małe Czermno, ze-
społy religijne: „Radośni w Panu”, 
„Veritas” z Sannik, „H7” z Gąbina, 
„Boża Nuta” z Brańszczyka.

KONCERT CHARYTATYWNY W CZERMNIE
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Tegoroczne majowe i czerw-
cowe dni były dla nas szczegól-
nie trudne. Wraz z dobytkiem 
utraciliśmy uśmiech i nadzieję. 
Na szczęście nie zabrakło ludzi 
gorących serc niosących nam po-
moc i wsparcie. Już w pierwszych 
dniach powodzi rozdzwoniły się 
telefony w szkole z propozycjami 
wyjazdów dla naszych uczniów 
do miejsc, w których 
miło i przyjemnie spę-
dziliby czas z dala od 
„złej” rzeki, trosk i nie-
pewności, jakie niosła 
ze sobą woda. Dzięki 
ich staraniom dzieci z 
zalanych terenów mo-
gły odwiedzić nowe 
miejsca, poznać cieka-
wych ludzi i wzboga-
cać się o niezwykłe do-
świadczenia. W dniu 
29 maja nasi uczniowie 
wyjechali do Ośrodka 
Kolonijnego „Rejal” w 
Dźwirzynie.

Podczas pobytu na kolonii dzie-
ci zwiedzały Kołobrzeg i Krainę 
Dzikiego Zachodu w Zieleniewie. 
Uczniowie każdą wolną chwilę 
(jeśli pozwalały na to warunki at-
mosferyczne) spędzali na świeżym 
powietrzu grając w piłkę nożną, 
siatkową i koszykową. Dużym po-
wodzeniem cieszyły się również 
huśtawki i tory przeszkód na placu 
zabaw. Gdy padał deszcz nasi pod-
opieczni rozwijali swoje umiejętno-
ści plastyczne, grali w gry planszo-
we, a wieczorami śpiewali, tańczyli 
i bawili się przy ognisku. W czasie 
pobytu w Dźwirzynie największą 
atrakcją dla uczniów były spacery 
po nadmorskiej plaży, rejsy stat-
kiem po Bałtyku i kąpiele w base-
nie. Podczas wyjazdu odbyło się 
spotkanie z psychologiem, który 
udzielał wskazówek na temat za-
chowania się w sytuacjach stresują-
cych, spowodowanych powodzią. 
Tak miłe i atrakcyjne spędzenie 
czasu na kolonii było możliwe 
dzięki Panu Januszowi Gromkowi 
- Prezydentowi Miasta Kołobrzeg 
i właścicielom Ośrodka Kolonijne-
go „Rejal” w Dźwirzynie. Podzię-
kowania kierujemy również do 
wszystkich osób o wrażliwych ser-
cach, które odpowiedziały na apel 
Pana Prezydenta i wzięły udział  

Z dala od złej rzeki
w akcji „Zabierz dziecko na 
zakupy”.

Pod koniec roku szkolne-
go w dniach 2 - 22 czerwca 
uczniowie naszej szkoły wyje-
chali na zajęcia Zielonej Szko-
ły do Mszany Dolnej. Dzieci 
kilkanaście dni spędziły na 
nauce w scenerii krajobrazu 
górskiego. Podczas wyjazdu 

odbywały się zajęcia edukacyj-
ne oraz spotkania z psychologiem. 
Dzieci zwiedziły Bochnię oraz Za-
kopane. Jedną z atrakcji pobytu 
były wyjazdy na basen, zabawy na 
kręgielni oraz relaksujące chwile w 
jaskini solnej. Wiele czasu ucznio-
wie spędzili na zabawach, grach  
i konkursach organizowanych 
przez opiekunów. Uczniowie ba-
wili się na dyskotekach tematycz-
nych oraz przy ognisku połączo-
nym z pieczeniem kiełbasek. Przez 
cały pobyt twarze dzieci rozjaśniał 
uśmiech.

W pierwszych dniach lipca 
uczniowie wraz z opiekunami wy-
jechali na tygodniowy wypoczynek 
do malowniczego Turza. Wyjazd 
do kaszubsko-kociewskiej miejsco-
wości był możliwy dzięki ogromnej 
życzliwości Pana Dyrektora Toma-
sza Resmerowskiego, Pani Dyrek-
tor Anny Skalskiej, oraz całej Rady 
Pedagogicznej Zespołu Kształce-
nia i Wychowania w Turzu, dzięki 
tym wszystkim ludziom wielkiego 
serca nasze dzieci choć na chwi-
lę mogły zapomnieć o dramacie 
jaki ich dotknął. Podczas wyjazdu 
uczniowie zwiedzili Trójmiasto, 
Szymbark i Tczew, jeździli konno 
w stadninie koni „Leśna Podkowa” 
oraz zażywali kąpieli w pobliskim 

jeziorze Damaszka. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce 
Wójta Gminy Tczew Pana Romana 
Rezmerowskiego oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy przy-
czynili się do wspaniałego pobytu 
dzieci na tczewskiej ziemi.

Urocze krajobrazy naszych Tatr 
mogliśmy podziwiać dzięki ser-
deczności i życzliwości Księdza 
Józefa Szczecińskiego oraz prze-
wodniczącego Zarządu Regionu 
Płockiego NSZZ „ Solidarność” 
Wojciecha Kępczyńskiego. Ucznio-
wie skorzystali również z pływalni 
miejskiej, zdobyli górskie szczyty, 
przeszli doliny oraz Jaskinię Mroź-
ną. Jadąc tam nie omieszkaliśmy 
pokłonić się Matce Boskiej na Ja-
snej Górze.

W drugiej połowie lipca ucznio-
wie wyjechali na kolonie do Trzcian-
ki koło Garwolina. Organizatorem 
kolonii była Pani Senator Ewa To-
maszewska i Dyrektor Gimnazjum 
Specjalnego w Trzcince, Katarzy-
na Gągała. Dzieci wypoczywały 
w przyjaznej, ciepłej atmosferze  
i pod troskliwą opieką wychowaw-
ców. Miały możliwość zapomnieć, 
choć na chwilę, o traumatycznych 
przeżyciach związanych z powo-
dzią, aktywnie uczestnicząc w za-
jęciach muzycznych, plastycznych, 
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sportowych oraz organizowa-
nych konkursach i quizach. Ko-
lonie uatrakcyjniły wyjazdy do 
Warszawy i Kazimierza Dolne-
go. Dzieci zwiedzały warszaw-
skie zoo i obejrzały film w kinie 
trójwymiarowym. Dzięki życzli-
wości Senator Ewy Tomaszew-
skiej uczniowie zwiedzili Sejm  
i Senat oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Wyjazd dostar-
czył dzieciom wielu niezapo-
mnianych wrażeń i wspomnień.

Kolejnym etapem naszych 
wakacyjnych podróży była sło-
neczna Italia, a tam skarby i za-
bytki Asyżu, Florencji, Pizzy, 
Watykanu, i oczy-
wiście wzruszają-
ca, pełna skupie-
nia chwila modli-
twy nad grobem 
Naszego Polaka – 
Jana Pawła II. Brak 
znajomości języka 
włoskiego nie był 
przeszkodą do 
n a w i ą z y w a n i a 
kontaktów z wło-
skimi dziećmi, a 
już kąpieli w Mo-
rzu Liguryjskim, przy czterdziesto-
stopniowym upale pozazdrościć 
może nam każdy.

Wyjazd do Stadniny Koni  

w Runowie 
koło Lęborka 
był ostatnim 
etapem naszych 
wakacy jnych 
wojaży. Dzieci 
podziwiały uro-
dę Kaszub, ob-
cowały z przy-

rodą, opie- kowały się koń-
mi, zdobywały podstawowe umie-
jętności jeździeckie, wyjeżdżały  
w teren zaprzęgami konnymi, prze-

prawiały się przez rzekę na linach, 
pływały łódką po stawie. Słowiński 
Park Narodowy to kolejna atrakcja, 
podczas której dzieci wyczyniały 
na wydmach przeróżne akrobacje 
przyprawiając opiekunów o szyb-
sze bicie serca. Mogły też przenieść 
się w prehistoryczne czasy zwie-
dzając Jurajski Park w Łebie. Przy-
wieźliśmy wiele pamiątek i mnó-
stwo niezapomnianych wrażeń,  
a niektórzy pozostawili tam serca.

Małgorzata Mofina

Serdeczne podziękowania Pani 
Dyrektor kieruje do nauczycieli 
z innych szkół, którzy opiekowali 
się dziećmi podczas wyjazdów wa-
kacyjnych: Pani Anny Lendzion, 
Pani Magdaleny Łyzińskiej, Pani 
Małgorzaty Mofina, Pani Anny 
Żabki, Pani Marii Pielach.

Oferujemy nowoczesne ubezpieczenia:

• domu lub mieszkania

• samochodu

• na czas podró˝y

• na ˝ycie

• biznesu

Sprawdê naszà ofert´!

UBEZPIECZENIA

Hestia 1 Hestia 7

Zni˝ka w AC
za zni˝k´ w OC

Hestia Podró˝e

Moja Firma Aspira

-25%na majàtek-10%na komunikacj´

-40%na komunikacj´

do -25%na komunikacj´

-25%na majàtekdo -25%na komunikacj´

STU Ergo Hestia SA
zapraszamy do nowo otwartej
Agencji Generalnej Grupy w Gabinie
przy ul. S∏awoja Sk∏adkowskiego 6/7
tel. 24 277 10 68, tel. kom. 604 203 133
czynne: pon - pt 9.00-17.00
sobota 9.00-14.00

ulotka A5_znizki GABINA_210x148,5  6/2/10  1:07 PM  Page 1
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Koszt realizacji inwestycji wyniósł 
1 118 tys. zł, z czego dotacje ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego – 333 tys. zł  
i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 
333 tys. zł, zaś wkład miasta i gminy 
wyniósł 452 tys. zł. 

Celem Programu Moje Boisko 
„Orlik – 2012” jest przede wszyst-
kim umożliwienie realizacji inwe-
stycji sportowych, które służyć mają 
upowszechnianiu kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
Obiekt ma być dla mieszkańców 
miejscem rekreacji, zmagań sporto-
wych i przyczynić się do promocji 
zdrowego stylu życia i aktywnego 
wypoczynku.

W uroczystości oddania Orlika 
do użytku wzięły udział delega-

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W GĄBINIE 
ODDANO OFICJALNIE DO UŻYTKU

W Gąbinie powstał nowy wielofunkcyjny obiekt sporto-
wy, zbudowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Uroczyste oddanie inwestycji do użytku odbyło się 
21 kwietnia, do dyspozycji mieszkańców obiekt jest dostęp-
ny już od początku marca.

cje z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, 
Urzędu Wojewódz-
kiego, Samorządu 
Województwa Ma-
zowieckiego, Staro-
stwa Powiatowego, 
Samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin, Ku-
ratorium Oświaty 
w Warszawie De-
legatura w Płocku, 
Banku Spółdziel-
czego w Gąbinie, 
Związku Piłki 

Nożnej, dyrektorów, nauczycieli  
i uczniów.

Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztof Jadczak przywitał 

zaproszonych gości oraz podzię-
kował wszystkim zaangażowanym 
w realizację projektu. Podkreślił, 
iż kompleks służyć będzie nie tyl-
ko uczniom, ale również lokalnej 
społeczności. Kompleks boisk po-
święcił Ks. Kanonik Józef Szczeciń-

ski - proboszcz Parafii Gąbin. Uro-
czystość uświetnił pokaz sportowy 
uczniów z Gimnazjum w Gąbinie 
i MGOK. Przy okazji uroczystości 
szkoła otrzymała piłki do różnych 
dyscyplin sportowych.

Po części oficjalnej rozegrany 
został mecz towarzyski pomiędzy 
drużyną nauczycieli i uczniów oraz 
turniej piłki siatkowej.
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Uroczystość poświęcenia nowe-
go lekkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla OSP Czermno 
odbyła się w dniu 16 maja 2010 
roku.

Samochód został dofinanso-
wany ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
oraz budżetu Samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin. Całkowity koszt 
samochodu wyniósł 130 tys. zł. 
Jednostka OSP Czermno istnieje od 
ponad 60 lat, wspiera akcje ratow-
nicze prowadzone przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej. Terenem działania jednostki 
jest głównie miejscowość Czermno  
i wsie przyległe.

OSP Czermno skupia w swoich 
szeregach kilkudziesięciu straża-
ków ochotników. Strażacy aktyw-
nie włączają się w życie lokalnej 
społeczności biorąc udział w uro-
czystościach i świętach zarówno 
państwowych jak i kościelnych, 
szkoląc młodzież, która godnie re-
prezentuje jednostkę w różnego ro-
dzaju zawodach strażackich.

O godzinie 12:00 w koście-
le parafialnym św. Wawrzyńca  
w Czermnie odbyła się uroczysta 
msza św., odprawiona przez ks. 
kapelana powiatowe-
go strażaków Romana 
Bagińskiego dyrektora 
Wydziału Duszpaster-
skiego Diecezji Płockiej 
i proboszcza parafii ks. 
Tadeusza Żerdziew-
skiego.

Po mszy św. delega-
cje i poczty sztandaro-
we przemaszerowały na 
plac przed szkołę, gdzie 
odbyły się uroczystości 
poświęcenia i przecięcia 
wstęgi na nowo zaku-
pionym pojeździe.

Uroczystego przekaza-
nia wozu bojowego dokonali: 
Adam Orliński – przedstawi-
ciel Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Krzysztof 
Jadczak – Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin, Edward Wil-
gocki – Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin, Michał 
Boszko – Starosta płocki. Pre-
zesem jednostki OSP Czerm-

Uroczyste przekazanie nowego lekkiego 
samochodu pożarniczego dla OSP Czermno

no jest Stanisław Be-
dyk i to na jego ręce 
dokonano uroczyste-
go przekazania samo-
chodu.

W uroczystości 
uczestniczyli strażacy  
z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin oraz sąsiednich 
gmin, orkiestra dęta 
OSP Gąbin pod kie-
runkiem kapelmistrza 
Tadeusza Zalewskiego 
oraz mieszkańcy.

Zakup nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego popra-
wi bezpieczeństwo mieszkańców. 
Nowy wóz bojowy dostosowa-
ny jest do szybkiego reagowania  
w przypadkach zagrożeń pożaro-
wych oraz prowadzenia akcji ra-
towniczych.

Jest to już czwarty samochód 
do celów ratowniczych zakupio-
ny w ostatnim czasie przez Miasto  
i Gminę Gąbin (mercedes sprin-
ter, ford transit w 2008r., MAN  
w 2009r., Peugeot dla 
OSP Czermno).

Bezpieczeństwo pu-
bliczne na terenie mia-
sta i gminy Gąbin jest 
jednym z priorytetów 
przejawiających się 
także w bardzo spraw-

nym działaniu dwóch jednostek 
będących w krajowym systemie ra-
towniczo – gaśniczym (OSP Gąbin 
i OSP Dobrzyków)  oraz pozosta-
łych siedmiu jednostkach. W 2009 
roku, w kwietniu oddano nowo-
czesny komisariat policji, w lutym 
2010 roku podstację pogotowia 
ratunkowego (kontynuowana jest 
przebudowa przychodni zdrowia), 
a w trakcie realizacji jest budowa 
remizy OSP w Gąbinie.
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Zakończono także prace bu-
dowlane w miejscowościach Topól-
no, Nowy Kamień, Stary Kamień, 
Lipińskie i Jadwigów. Prace zwią-
zane z poprawą nawierzchni dróg 
mają na celu korzystnie wpłynąć 
na wizerunek miejscowości, oraz 
ułatwić przemieszczenie się miesz-
kańców i przejezdnych. Nowe na-
wierzchnie poprawią bezpieczeń-
stwo i komfort podróżowania. 

Inwestycje drogowe

W ostatnim czasie oddano kilka 
zadań drogowych. Zostały one w 
całości zrealizowane ze środków 
budżetu gminy. W ramach inwe-
stycji powstały kolejne odcinki 
ulicy Kielniki, Kilińskiego, Pół-

nocnej, Wojska Polskiego 
oraz Rogatki Żychlińskie  
w Gąbinie, na których 
położona została na-
wierzchnia mineralno-
bitumiczna. 

Projekt Miasta i Gminy Gąbin pn. „Budowa drogi gminnej 
nr 290643W w ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie” realizowa-
ny był około roku. Inwestycja obejmowała swoim zakresem 
budowę na odcinku od ul. Dobrzykowskiej do ul. Płockiej 
ulicy wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową oraz 
budowę chodników na całym odcinku drogi. Nawierzchnia 
składa się z warstwy bitumicznej na podbudowie z kruszywa 
łamanego. Ulica Wojska Polskiego jest ważną drogą dla ruchu 
lokalnego, łączy dwie drogi wojewódzkie nr 574 i 577. Z dro-
gi tej korzysta młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół oraz 
dojeżdżająca do Płocka. Droga poprawi poziom bezpieczeń-
stwa dzięki nowowybudowanym chodnikom i usprawnionej 
organizacji ruchu w okolicach przychodni zdrowia oraz pod-

stacji pogotowia ratunkowego. 
Budowa drogi sfinansowa-

na została ze środków wła-
snych samorządu gminy, pięć-
dziesięcioprocentową dotacją 
z budżetu państwa (w ramach 
NPPDL 2008-2011) oraz dota-
cją z powiatu płockiego. Na-
rodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 to 
rządowy projekt, który ma na 
celu podniesienie standardu 
dróg lokalnych oraz bezpie-
czeństwa ich użytkowania.

Ulica Wojska Polskiego już otwarta
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W piątek 16 kwietnia mieszkań-
cy Miasta i Gminy Gąbin, przed-
stawiciele kościoła, samorządu 
miasta i gminy, urzędu, delegacje 
wszystkich szkół z terenu gminy, 
jednostek ochotniczych straży po-
żarnych, stowarzyszeń i związków 
oraz młodzieży udały się do pała-
cu prezydenckiego w Warszawie 
by oddać hołd i cześć zmarłym  
10 kwietnia w katastrofie samolotu 
prezydenckiego w Smoleńsku. Po 
długich godzinach oczekiwania, 
ponad 10 godzin, delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi mo-
gły pokłonić się i pożegnać Lecha 
i Marię Kaczyńskich oraz zmar-
łych pracowników kancelarii pre-
zydenckiej. Dla uczestników tego 
szczególnego wyjazdu do stolicy, 
były to bardzo ważne chwile, które 
pozostaną na długo w pamięci. 

Wszyscy mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin mieli możliwość 
oddania czci zmarłym podczas 
czwartkowych (15 kwietnia) uro-
czystości upamiętniających okrut-
ną zbrodnię katyńską. Po mszy 
św., odprawionej również w inten-
cji ofiar tragedii, złożono kwiaty  
i znicze pod tablicą upamiętniającą 
mieszkańców Gąbina zamordowa-

GĄBIN POŻEGNAŁ PARĘ PREZYDENCKĄ 
I POZOSTAŁE OFIARY KATASTROFY

nych w Katyniu.  
W czasie żałoby 

narodowej wyłożo-
na była w Urzędzie 
Miasta i Gminy Gąbin 
Księga Kondolencyjna 
w którą wpisało się 
wiele osób. Na znak 
żałoby narodowej 
bardzo dużo rodzin 
wywiesiło flagi pań-
stwowe przepasane 
kirem. 

We wszystkich 
parafiach na tere-
nie gminy, odbyły 
się msze żałobne w 
intencji tragicznie 
zmarłych ofiar kata-
strofy, najlepszych 
synów i córek Naro-
du Polskiego.

W niedzielę, w 
dniu pogrzebu Pary 
Prezydenckiej, o 
godz. 8:56 i 14:00 za-
wyły w strażnicach  
OSP syreny alarmo-
we.

Niech odpoczy-
wają w pokoju….
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mieszczenia. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że od początku działal-
ności Towarzystwo zorganizowało 
około 50 wystaw /część z nich we 
współpracy ze Związkiem Piłsud-
czyków Oddział w Gąbinie/. Zwie-
dziły je tysiące dzieci, młodzieży  
i dorosłych z Gąbina i okolic, a tak-
że z odległych miejscowości. Go-
ściliśmy też grupy z USA, Anglii, 
Francji, Izraela, Białorusi, Ukrainy.

Oprócz wystaw bardzo ważnym 

elementem działalności TMZG są 
organizowane sesje popularnonau-
kowe. Do dnia dzisiejszego zorga-
nizowaliśmy ich 10, dotyczących 
Gąbina oraz wybitnych postaci, 
urodzonych tu lub tylko miesz-
kających / Franciszek Dobrowol-
ski, Felicjan Sławoj Składkowski/. 

Historia TMZG sięga roku 1975, 
kiedy to w dniu 9 kwietnia w sali 
posiedzeń UMiG Gąbin zebrało się 
35 osób, należących do różnych śro-
dowisk społecznych i postanowiło 
powołać do życia organizację spo-
łeczną, zajmującą się ustalaniem 
najważniejszych faktów historycz-
nych dotyczących miasta i gminy 
Gąbin, gromadzeniem na ten temat 
zdjęć i dokumentów. Inicjatorem 
tego spotkania był pan Antoni Ja-
siński-znany działacz społeczny. 
Pierwsze Walne Zebranie Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
odbyło się 16 października 1975 r. 
Wytyczono wówczas kierunki pra-
cy sekcji geograficznej i historycz-
nej oraz ustalono program działal-
ności Towarzystwa. Myślę, że war-
to przypomnieć skład ówczesnego 
Zarządu:
Zbigniew Łukaszewski - prezes
Antoni Jasiński -zastępca
Aniela Machała  -sekretarz
Janina Busler -skarbnik
Edward Lendzion  -gospodarz
Ludwik Piechowicz  -kierownik 
sekcji geograficzno-turystycznej
Janusz Szczepański  -kierownik 
sekcji historycznej
Czesław Łowiński  -członek Zarządu
Gabriel Brzeziński  -członek Zarządu

35 lat TMZG
W roku 2010 Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej obchodzi 35 lat swego istnie-

nia. Oczywiście nie jest możliwym przedstawienie w tym artykule wszystkich, nawet waż-
nych faktów oraz ludzi, którzy byli z nimi w jakiś sposób związani. Dlatego też ograniczę 
się do wymienienia najważniejszych wydarzeń z bogatej historii organizacji.

Znaczącym przejawem działal-
ności Towarzystwa stało się zorga-
nizowanie 23 października 1976 r. 
sesji popularnonaukowej na temat 
przeszłości Gąbina. Wzięła w niej 
udział młodzież z Liceum Ogól-
nokształcącego, członkowie Towa-
rzystwa oraz zaproszeni goście. Po 
sesji bardzo pozytywne informacje 
o niej zamieściła nie tylko lokalna 
prasa, ale również „Tygodnik De-
mokratyczny”.

Największą bolączką dla człon-
ków Towarzystwa był brak wła-
snej siedziby. Zebrania odbywały 
się w różnych pomieszczeniach 
zastępczych: w szkołach, świetli-
cy OSP, w Sali posiedzeń UMiG, 
w GOK. Różni przewodniczący, 
naczelnicy, sekretarze komitetów 
partyjnych obiecywali przydział ja-
kieś izby, ale kończyło się tylko na 
obietnicach. Dopiero w roku 1989 
TMZG otrzymało pomieszczenie 
w budynku z r. 1809, przy Starym 
Rynku 6 /miejscu urodzenia ostat-
niego premiera II RP gen. Felicjana 
Sławoja Składkowskiego/. Mimo 
trudności lokalowych nie zaprze-
stano działalności wystawienniczej, 
korzystając z uprzejmości przede 
wszystkim dyrektorów szkół, któ-
rzy udostępniali odpowiednie po-

Długoletni prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Gąbińskiej - Zbigniew 
Łukaszewski

Uczestnicy sesji popularnonaukowej poświęconej historii Gąbina 23, październik 
1976 r.
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Niektóre z nich były poświęcone 
zagadnieniom bardziej ogólnym, 
poświęconym Powstaniu stycz-
niowemu czy problemom kultury 
języka. Prelegentami byli, oprócz 
nauczycieli z Gąbina, naukowcy  
z Płocka, Warszawy, Poznania, Lu-
blina.

TMZG może poszczycić się 
coraz bogatszą kolekcją „gąbinia-
nów”, na które składają się głównie 
prace magisterskie i podyplomowe  
pisane przez studentów i nauczy-
cieli podnoszących swe kwalifika-
cje zawodowe. Osoby te korzystają 
z naszych zbiorów i opracowuje je 
dla swoich potrzeb. Prace te do-
tyczą różnych okresów z dziejów 
miasta.

Z inicjatywy i staraniem TMZG, 
Mennica Państwowa wybiła dwa 
medale poświęcone wybitnym 

mieszkańcom Gąbina: Francisz-
kowi Dobrowolskiemu – jednemu 
z przywódców powstania stycz-
niowego / medal wybity w roku 
1989/ i gen. Felicjanowi Sławojo-
wi Składkowskiemu w roku 2005. 
Właśnie ostatniemu premierowi 
II RP TMZG poświęca wiele miej-
sca w swej działalności. Dzięki 
staraniom obecnej p. prezes Anny 
Ostrowskiej udało się nam nawią-
zać kontakt z mieszkającą w Londy-
nie wdową po gen. Składkowskim 
p. Jadwigą Składkowską.To od 
niej w październiku 1995 r. otrzy-
maliśmy cenny dar, a mianowicie 
zdjęcia, dokumenty odznaczenia, 
rysunki, książki a także pamiętnik 
jej męża. Pani Składkowska prze-
kazała również pieniądze, dzięki 
którym mogliśmy wyremontować 
salę i urządzić w niej stałą ekspozy-

cję poświęconą ostatniemu premie-
rowi II RP. W roku 2007, zgodnie 
z ostatnią wolą p. Składkowskiej 
otrzymaliśmy pozostałe pamiątki, 
w tym rzeczy osobiste generała.  
W ten sposób TMZG w zarządza-

Wystawa przeszłość zachowana w ziemi - maj 2004 r

nym przez siebie Społecznym Mu-
zeum im. Felicjana Sławoja Skład-
kowskiego posiada największy 
zbiór pamiątek po tym wybitnym 
Polaku. Z naszych zbiorów korzy-
stają naukowcy-historycy zajmu-
jący się okresem międzywojen-
nym. We wrześniu b.r. korzystając  
z naszych zbiorów zorganizowano 
wystawę w Kielcach z okazji 285 
rocznicy utworzenia Gimnazjum 
w Kielcach im. Stefana Żeromskie-
go. W roku 1904 gen. Składkowski 
ukończył tamtejsze Gimnazjum  
i z tej okazji odsłonięto poświęconą 
mu tablicę a także zorganizowano 
okolicznościową wystawę.

W połowie lat 90 Zarząd TMZG, 
we współpracy ze Stowarzysze-
niem Historycznym i Genealo-
gicznym Żydów Gąbińskich oraz 
Fundacją Rodzin Nissenbaumów 
w Warszawie, podjął inicjatywę 
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Pracownicy Starostwa Powiatowego zwiedzają sale pamiątek po S F Składkow-
skim - październik 2003 r.

renowacji cmentarza żydowskiego  
w Gąbinie oraz upamiętnienie obe-
liskiem zamordowanych gąbiń-
skich Żydów w Chełmnie. Działa-
nia te doprowadziły do uporząd-
kowania terenu dawnego kirkutu. 
16 sierpnia 1999 roku na cmentarzu 
żydowskim odbyły się oficjalne 
uroczystości z udziałem lokalnych 
władz oraz grupy około 50 Ży-
dów- potomków pomordowanych 
mieszkańców Gąbina.

To oczywiście nie wszystkie 
inicjatywy podjęte przez TMZG. 
Skupiłem się na podaniu tylko tych 
ważniejszych, a jednocześnie ilu-
strujących szeroki zakres działań 
organizacji.

Część z tych inicjatyw nie by-
łaby możliwa do realizacji gdyby 
nie pomoc władz lokalnych, np. 
wydanie medalu poświęconego 
gen. Felicjanowi Sławojowi Skład-
kowskiemu, czy przydział lokalu 
na salę wystawową. Cenimy sobie 
również współpracę ze szkołami 
z terenu miasta i gminy, a nasze 
szczególne podziękowania kieruje-
my do dyrekcji i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. M. Kownackiej w 
Nowym Kamieniu.

Na dzień dzisiejszy Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
liczy ponad 30 członków, głównie 
przedstawicieli gąbińskiej inteli-
gencji.

W skład zarządu TMZG wcho-
dzą:
prezes – Anna Ostrowska
z-ca prezesa – Lech  Łukaszewski
sekretarz – Danuta Kłobukowska
skarbnik – Maria Olszewska
gospodarz – Jerzy Nowogórski

Lech Łukaszewski
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W dniu 1 sierpnia 2010 r. ochot-
nicy z Dobrzykowa po ciężkiej  
i pełnej poświęcenia służbie przy 
tegorocznej majowej i czerwcowej 
powodzi świętowali jubileusz 50-le-
cia powołania Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dobrzykowie. W cza-
sie jubileuszu ochotnicy otrzymali 
nowy sztandar ufundowany przez 
Wiesławę i Jacka Wojtalewiczów. 
Padło wiele podziękowań i słów 
uznania za postawę i działania  
w czasie powodzi.

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej w kościele parafial-
nym p.w. św. Stanisława Kostki  
w Dobrzykowie, a następnie prze-
niosły się do remizy. Zaproszonych 
gości powitał prezes OSP Dobrzy-
ków Stanisław Wichrowski oraz 
burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak. Wśród gości 
byli m.in. – poseł RP Wojciech Ja-
siński, senatorowie RP Eryk Smu-
lewicz i Michał Boszko, st. bryg. 
Gustaw Mikołajczyk – mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP, wi-
ceprezes ZOW ZOSP RP Hilary Ja-
nuszczyk, dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego ZOW ZOSP RP Dariusz 
Wojnowski, starosta powiatu płoc-
kiego Piotr Zgorzelski, przewod-
niczący Rady Powiatu Płockiego 
Adam Sierocki, st. bryg. Krzysztof 
Frączkowski – komendant miejski 

50 lat OSP 
w Dobrzykowie

w Płocku, Tadeusz Wróblewski – 
dowódca Mazowieckiej Kompanii 
Reprezentacyjnej ZOSP RP, Jan 
Szrajber – komendant Zakładowej 
Straży Pożarnej PKN Orlen, ks. 
Roman Bagiński – kapelan powia-

towy strażaków w Płocku. Ponad-
to uczestniczyła w uroczystości 
Mazowiecka Kampania Reprezen-
tacyjna ZOSP RP a także orkiestra 
OSP Gąbin pod batutą Tadeusza 
Zalewskiego.

Historia OSP w Dobrzykowie 
sięga 1959 r. Wtedy zostały wybra-
ne pierwsze władze powstałej stra-
ży. Prezesem został Tadeusz Wi-
chrowski i pełnił tę funkcję przez 
30 lat. Pałeczkę przejął jego syn 
Stanisław Wichrowski i jest nim do 
dzisiaj. W 1960r. OSP w Dobrzyko-
wie uzyskała osobowość prawną 
i liczyła wtedy 27 członków. Rok 
później otrzymali pierwszą moto-
pompę ale do pożarów musieli jeź-
dzić zaprzęgiem konnym. W 1963r. 
rozpoczęła się budowa strażnicy, 
którą ukończyli po 
trzech latach. Pierw-
szy samochód bojo-
wy STAR 25 zawi-
tał do Dobrzykowa  
w 1967 r. Były w hi-
storii OSP Dobrzy-
ków i czasy trudne. 
Często brakowa-

ło sprzętu a wysłużony STAR 
po wielu latach został wycofany  
z eksploatacji. W tej sytuacji jednost-
ka miała problemy z wypełnieniem 
stawianych przed nią zadań. Ale  
w 2000 roku doczekali się nowszego 
pojazdu. Była to IFA zakupiona za 
prywatne pieniądze, ówczesnego 
naczelnika OSP – Lucjana Szkop-
ka. Rok później otrzymali łódź ra-
tunkową a jednostka leży tuż przy 
wiślanym wale. W kolejnych latach 
były darowizny i tak doczekali się 
samochodu do transportu łodzi.

Dzięki kontaktom ze straża-
kami z Francji w 2007r. otrzymali 
w pełni wyposażony samochód 
RENAULT. Coraz lepsze wypo-
sażenie wyszkolenie strażaków  
z Dobrzykowa sprawiło, że zostali 
włączeni do KSRG.

Uroczystość była również oka-
zją do wręczenia zasłużonym stra-
żakom odznaczeń korporacyjnych 
oraz wielu indywidualnych wy-
różnień. Wręczono 10 złotych i 13 
srebrnych medali „Za zasługi dla 
Pożarnictwa”, m.in. złoty medal 
otrzymał pośmiertnie prezes OSP 
Dobrzyków – Tadeusz Wichrowski. 
Statuetkami św. Floriana (ufundo-
wanymi przez miejscowych stra-
żaków) wyróżniono osoby, które 
w szczególny sposób zasłużyły się 
podczas ostatnich powodzi. 
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-  napisał w jednym ze swych 
utworów Tadeusz Różewicz.

O tym, że  społeczeństwo  miasta 
i  gminy  Gąbin stara się ocalić od za-
pomnienia  jak najwięcej okruchów 
historii z  dziejów swoich ,,małych 
ojczyzn’’, świadczyć mogła  uroczy-
stość odsłonięcia pomnika powstań-
ców styczniowych w Dobrzykowie, 
w dniu 15 maja 2010roku. 

Data ta nie została wybrana  
przez organizatorów przypadko-
wo. 

147 lat temu - 15 maja 1863 roku 
miała miejsce jedna z  potyczek  nie-
podległościowego zrywu – bitwa 
pod Kunkami. 

W trakcie dwugodzinnego  star-
cia, w którym brała udział partia  
pod dowództwem mjr. Eugeniu-
sza Dobrowolskiego, wspomagana 
przez oddział powstańczy Stanisła-
wa Lipińskiego,  poległo po stronie 
polskiej 12 uczestników walki.  

Jeden z nich – por. Józef Garbow-
ski został pochowany w Gąbinie, 
natomiast 11 pozostałych spoczęło 
na Ziemi Dobrzykowskiej. 

Akty zgonu w Księdze Zmar-
łych Parafii Dobrzyków  z 1863 roku 
wskazują , że do walki o odzyska-
nie niepodległości stanęli młodzi na 
ogół ludzie różnych profesji: agro-
nom, kucharz, stolarz, pocztylion, 
fornal, czeladnik. Wszyscy odpo-
wiedzieli zgodnie ,,Tak ‘’na wezwa-
nie Ojczyzny.

  Ich nazwiska zostały upamięt-
nione na odrestaurowanym po-
mniku powstańców styczniowych  
w Dobrzykowie.

Wśród poległych znalazł się je-
den z najaktywniejszych na terenie 
ówczesnego powiatu gostynińskie-
go dowódców powstańczej  partii 
- 31 –letni Józef Łakiński. W chwili 
wybuchu powstania odbywał prak-
tykę agronomiczną w Poznańskiem. 
Przerwał ją i przystąpił do powsta-
nia, walcząc najpierw w powiecie 
opoczyńskim, a następnie w okoli-
cach Gąbina, Dobrzykowa i Łącka.  

Gloria Victis  
– Chwała zwyciężonym!

,,Szanuj każde wspomnienie.
Z nich składają się wielkie historie‘’

Strasznie ,,posiekany szablami’’, 
spoczął w Dobrzykowie, z dala od 
swoich bliskich.

Ziemia Dobrzykowska  stała się 
miejscem spoczynku nie tylko bo-
haterów bitwy  pod Kunkami, ale  
również  8 poległych w potyczce 
pod Ciechomicami - w dniu 20 lipca 
1863 roku. 

Wśród grona uczestników dru-
giego ze starć znalazł się kapelan 
powstańczy - ks. Rafał Staszakow-
ski - lat 38, ze Zgromadzenia Księży 
Bernardynów z Łowicza. Zginął na 
polu walki, pełniąc posługę kapła-
na, w chwili szafowania sakramen-
tów. 

Najmłodszym z grona spoczy-
wających na dobrzykowskim cmen-
tarzu jest siedemnastoletni wyszo-
grodzianin Teofil Jan Wiorogórski. 
Najprawdopodobniej ,,zawyżył 
‘’swój wiek, by móc przystąpić do 
powstania. 

Fragment z jego pomnika, ufun-
dowanego  przez rodziców, ze zna-
mienną prośbą: ,,Pokój Jego duszy’’ 
stał się dla miłośników historii  
z Dobrzykowa inspiracją do odbu-
dowy zniszczonej w okresie okupa-
cji mogiły powstańczej.

 Autorem projektu jest ks. Grze-
gorz Mierzejewski z Muzeum Die-
cezjalnego w Płocku. Pomnik został 
wykonany w zakładzie kamieniar-
skim Wojciecha Podstawki w Do-
brzykowie. 

W wielu pracach wspomagali 
ks. Grzegorza lokalni sympatycy hi-
storii oraz członkowie Stowarzysze-
nia Miłośników Historii, Turystyki 
i  Eksploracji ,,Tradytor’’ z Płocka.  
Członek  Stowarzyszenia – Krzysz-
tof Zadrożny jest    autorem opraco-
wania historycznego dotyczącego 
przebiegu walk  na Ziemi Gąbiń-
skiej .  

Uroczystość odsłonięcia pomni-
ka uczestników niepodległościo-
wego zrywu 1863 roku  rozpoczęła 
się Mszą św. w intencji Ojczyzny  
i  poległych uczestników walk, pod 

przewodnictwem ks. kan. Zygmun-
ta Karpa – proboszcza Parafii Do-
brzyków, z udziałem duchowień-
stwa dekanatu gąbińskiego oraz 
dyrektora Muzeum Diecezjalnego  
w Płocku – ks. Stefana Cegłowskie-
go i ks. Grzegorza Mierzejewskie-
go. 

Wzięli w niej udział parlamen-
tarzyści – senator  Eryk Smulewicz, 
posłowie: Wojciech Jasiński i An-
drzej Nowakowski, przedstawi-
ciel Kancelarii Prezydenta - Marek 
Martynowski, władze samorządo-
we na czele z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Gąbin - Krzysztofem Jad-
czakiem, poczty sztandarowe i de-
legacje  szkół, instytucji, stowarzy-
szeń, członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej  z Gąbina i Dobrzykowa, 
Rodzina najmłodszego z powstań-
ców - Teofila Jana Wiorogórskiego, 
uczniowie szkół Gminy Gąbin oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Dobrzykowa i okolic. 

Nie zabrakło członków rekon-
strukcyjnej  grupy historycznej,  
z pocztem sztandarowym  oraz żoł-
nierzy – rekonstruktorów 4 pułku 
Księstwa Warszawskiego. 

 Oprawę muzyczną Mszy św. 
zapewniła  orkiestra OSP w Gąbinie 
pod batutą kapelmistrza Tadeusza 
Zalewskiego. 

W  patriotycznej homilii ks. kan. 
Zygmunt Karp zwrócił uwagę na 
moralny wymiar ofiary życia 19 
młodych powstańców i aktualność 
wartości, którym służyli. Podkre-
ślił, że ich życie można przyrównać 
do ewangelicznego ziarna, które 
co prawda obumarło, ale wydało  
piękne kłosy. 

- ,,To dzięki nim  Polacy mo-
gli w roku 1918 ,,wybić się na nie-
podległość’, a pokolenie wnuków 
urodzonych ,,w godzinie światła’’ 
– okresie dwudziestolecia niepod-
ległości  Drugiej Rzeczypospoli-
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tej tak wspaniale zdało egzamin 
ze swojej polskości w mrocznym 
okresie wojny i okupacji.’’- dodał  
ks. Proboszcz.

Po Mszy św. odbyła się projek-
cja filmu ,,Ziemia Gąbińska - 1863‘’,  
w reżyserii ks. Grzegorza Mierze-
jewskiego, w którym ukazany został 
przebieg walk na terenie dawnego 
powiatu gostynińskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dwóch ze 
wspomnianych wcześniej potyczek, 
a także historia mogiły powstań-
czej w Dobrzykowie. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
opiekowali się nią uczniowie do-
brzykowskiej szkoły.

Druga część uroczystości miała 
miejsce na cmentarzu w Dobrzy-
kowie. Po  przemarszu zebranych, 
nastąpiło odsłonięcie i poświęce-
nie pomnika ku czci poległych po-
wstańców oraz modlitwa w ich in-
tencji, którą poprowadził ks. kan. 
Zygmunt Karp. 

Głos zabrali: Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak 
oraz parlamentarzyści: Wojciech Ja-
siński, Andrzej Nowakowski i Eryk 
Smulewicz i przedstawiciel Kan-
celarii Prezydenta – Marek Marty-
nowski. 

Pan Burmistrz zwrócił w swym 
wystąpieniu uwagę na rolę uroczy-
stości patriotycznych w wychowa-
niu młodego pokolenia i kształto-
waniu tożsamości narodowej. 

Kolejnym punktem uroczysto-
ści była część artystyczna przygo-
towana przez uczniów Gimnazjum  
w Dobrzykowie, którzy zadeklaro-
wali opiekę nad mogiłą powstań-
czą. Pięknie zabrzmiała pieśń 
,,Miejmy nadzieję’’ w wykonaniu 
jednej z gimnazjalistek – Anny Ma-
liszewskiej.

Nazwiska poległych, którzy ,,du-
cha – oddali Bogu, serce – Polsce,  
a ciało Ziemi Dobrzykowskiej’’ przy-
wołali w Apelu Poległych najmłodsi 
przedstawiciele lokalnej społeczno-
ści - uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 
roku w Dobrzykowie. 

 W trakcie Apelu oddano hołd 
wszystkim poległym w powstaniu 
na terenie dawnego powiatu gosty-
nińskiego a także tym, którzy ponie-
śli  przesłanie powstańcze w dalszej 
służbie dla narodu, pod sztandara-
mi ,,Bóg-Honor - Ojczyzna’’: żołnie-
rzom Września - patronom Szkoły 
Podstawowej  w Dobrzykowie, Sy-
nom Ziemi Dobrzykowskiej, którzy 
przeszli męczeński szlak w obozach 
zagłady podczas II wojny świato-
wej, oficerom Wojska Polskiego 

straconym w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje,  ,,Żołnierzom Wyklę-
tym’’- Służby Zwycięstwu Polsce  
i Armii Krajowej, pomordowanym 
w hitlerowskich i stalinowskich wię-
zieniach, o których pamięć chcia-
no zatrzeć oraz Synom i Córkom 
Narodu Polskiego, którzy - pełniąc 
służbę - zginęli w katastrofie pod 
Smoleńskiem. 

Po Apelu Poległych  uczestnicy 
uroczystości  złożyli pod pomni-
kiem powstańczym kwiaty a żoł-
nierze – rekonstruktorzy 4 pułku 
Księstwa Warszawskiego oddali 
honorową salwę . 

Ostatnim punktem czterogo-
dzinnej uroczystości patriotycznej 
było zapalenie biało - czerwonych 
zniczy – symbolu życia, ciepła i pa-
mięci  przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Dobrzy-
kowie. 

 Zapewne na długo we wspo-
mnieniach uczestników pozostanie  
dzień 15 maja 2010 roku. Dla 19 
powstańców, których nazwiska zo-
stały przywołane ,  to chwila  należ-
nego im hołdu, modlitwy  i wskrze-
szenia  o nich pamięci. 

Dla nas - współczesnego pokole-
nia  - wyzwanie.  

Ostatnie, bolesne wydarzenia  
w naszej ojczyźnie, kiedy składali-
śmy  solidarnie hołd Ofiarom Ka-
tastrofy Smoleńskiej dowodzą, że  
Polacy nie mają  problemów z od-

różnieniem  szlachetnej służby dla 
społeczeństwa  od zwykłej kariery.

 Wokół tych pierwszych sku-
piała się nasza modlitwa, czuwanie  
i  potrzeba oddania Im hołdu.

 Uroczystość, którą przeżywali-
śmy wspólnie w Dobrzykowie, za-
angażowanie tylu osób różnych śro-
dowisk w odbudowę powstańczego 
pomnika,  pełna godności  postawa 
młodego pokolenia wskazuje, że  
ideały, o które walczyli powstańcy 
w roku 1863, są wciąż aktualne.

Kiedy więc pojawi się w nas 
wątpliwość: ,,Czy warto…?’’, może 
przypomni nam się przesłanie po-
ety, które zostało tak pięknie wyak-
centowane  w końcowej części ho-
milii ks. Proboszcza:
,,Miejmy  odwagę! Nie tę jednodniową, 
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu 
pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną gło-
wą
Nie da się zepchnąć z swego stanowi-
ska’’

         (Adam Asnyk)

   Bogumiła Zalewska-Opasińska 
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W dniu 12 maja 2010 r. Szkoła 
Podstawowa im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Nowym Grabiu 
obchodziła 75. rocznicę śmierci pa-
trona swojej szkoły. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele parafial-

75. rocznica śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

nym w Gąbinie, następnie delega-
cje szkół ze swoimi sztandarami, 
przedstawiciele samorządu, człon-
kowie Związku Piłsudczyków od-
dział Gąbin i mieszkańcy miasta  
i gminy Gąbin spotkali się przy po-
mniku – głazie Józefa Piłsudskiego 

w Gąbinie, gdzie odbyły 
się końcowe obchody 
święta. 

Został odśpiewa-
ny hymn państwowy, 
ksiądz kanonik Józef 
Szczeciński odmówił 
modlitwę w intencji 
Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Po okolicz-
nościowych przemówie-
niach delegacje złożyły 
kwiaty, dyrektor Barbara 
Artiomow podziękowała 
za przybycie licznym de-
legacjom.

W dniu 15 sierpnia jak co roku 
mieszkańcy Gąbina i przyjezdni 
goście oddali cześć poległym za 
ojczyznę, uczestnicząc w progra-
mie artystycznym upamiętniają-
cym 90 rocznicę zwycięskiej Bi-
twy Warszawskiej. Organizato-
rami uroczystości byli Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak oraz Związek Piłsudczy-
ków Oddział w Gąbinie.

 

Cud nad Wisłą
W programie wystąpiła Orkiestra 
OSP w Gąbinie pod kierunkiem 
kapelmistrza Tadeusza Zalewskie-
go. W uroczystości wzięli udział 
ks. Kanonik Józef Szczeciń-
ski, przedstawiciele miejsco-
wych organizacji społecz-
nych i samorządowych oraz 
zgromadzeni mieszkańcy 
miasta i gminy. Uroczystość 

prowadziła Pani Elżbieta Kamiń-
ska członek Zarządu Związku Pił-
sudczyków.
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W dniu 23 października w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie 
odbył się VII Memoriał Szachowy 
im. Bł. Bpa Leona Wetmańskiego.   

Zorganizowany przez probosz-
cza parafii: Ks. Józefa Szczeciń-
skiego, Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz 
dyrektora gimnazjum  Zdzisława 
Fortunę. 

VII Memoriał Szachowy 
im. Bł. Bpa Leona Wetmańskiego  
w Gąbinie

Zwycięzcą turnieju został mistrz 
międzynarodowy Kacper Piorun z 
Gorzowa Wielkopolskiego, drugie 
miejsce zajął Andrej Gorowiec z 
Białorusi. Najlepszym szachistą z 
szkół naszej gminy okazał się  Ja-
kub Sikora z kl. I  Sz. P. w Gąbinie.  
Przed wręczeniem nagród laure-
atom zaśpiewał i zatańczył zespół 
ludowy ,,Kamieniaki” ze Szkoły 

Podstawowej im. M. Kownackiej  
w Nowym Kamieniu. 

Nagrody i puchary ufundowali: 
Ks. Bp Piotr Libera, Ks. Proboszcz  
Józef Szczeciński, Marszałek Woj. 
Mazowieckiego Adam Struzik, 
Starosta Płocki Piotr Zgorzelski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak oraz dyrektor 
gimnazjum Zdzisław Fortuna. 
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Wybierając się na ten pielgrzy-
mi szlak chcieliśmy umocnić swoją 
wiarę, zobaczyć miejsca, który-
mi podążali apostołowie i święci, 
ale nade wszystko, by stanąć nad 
grobem Jana Pawła II. Pilot piel-
grzymki -  Marysia Kolasińska, 
zadbała o to, abyśmy zapoznali się  
z miejscami, które nawiedzimy 
i poznali życie Świętych jeszcze 
przed zwiedzaniem, poprzez obej-
rzenie filmów fabularnych i do-
kumentalnych. Były one wstępem  
i przygotowaniem do zetknięcia się 
z miejscem i drogą, którą kroczyli 

W dniach 1-10 lipca br. 54 osobowa grupa parafii św. Mikołaja w Gąbinie uczestniczyła  
w Pielgrzymce do Grobu Jana Pawła II, której organizatorem i duchowym opiekunem był ks. Andrzej 
Zych. Żadne słowa, ni najpiękniejsze zdjęcia nie oddadzą tego cośmy tam przeżyli, jednak – by choć 
trochę dać posmaku, tym, którzy nie byli, a być pragnęli - proponujemy poniższy fotoreportaż ...

Święci, dając pełen obraz rzeczywi-
stości ich drogi ku świętości. 

Zaczęliśmy od wzgórza pod 
Wiedniem w Kahlenbergu - kościo-
ła p.w. św. Józefa prowadzonego 
przez polskich księży zmartwych-
wstańców, potem Monapello, 
gdzie czczona jest relikwia – płót-
no Volto Santo z Manoppello czy-
li Chusta św. Weroniki. Lanciano  
i miejsce cudu eucharystycznego, 
Monte San Angelo - sanktuarium 
Archanioła Michała, Opactwo Be-
nedyktyńskie i cmentarz żołnie-
rzy polskich na Monte Cassino, 
sanktuarium maryjne w Mariazell. 
W podróży podziwialiśmy prze-
piękną roślinność i zachwycające 
krajobrazy Włoch, więc nie mogło 
zabraknąć w programie średnio-
wiecznego Asyżu i wielkiego miło-
śnika przyrody – św. Franciszka.

Krocząc śladami o. Pio w San 
Giovanni Rotondo uczestniczyli-
śmy w wieczornym nabożeństwie 
pierwszosobotnim i niedzielnej 
Eucharystii. Wrażenie robiły reli-
kwie, zdjęcia, kościół i Dom Ulgi  
w Cierpieniu – budowany z inicja-
tywy o. Pio. Niezapomnianą  za-
pewne chwilę przeżył każdy do-

Gąbiniacy w Rzymie
tykając Jego trumny w nowym ko-
ściele, w bogato złoconej krypcie.

Najważniejszą jednak częścią 
pielgrzymki było zwiedzanie Rzy-
mu i Watykanu – a tu najdroższe 
miejsce - grób Jana Pawła II. Na 
niejednej twarzy pojawiły się łzy 
- radości, żalu i smutku. Każdy 
chciał chwilę tu pobyć, pomodlić 
się, podziękować, a pewnie też  
i prosić o wstawiennictwo w osobi-
stych intencjach.

Radości, podczas środowej 
audiencji w auli Pawła VI, towa-
rzyszyły okrzyki, brawa, powiew 
polskich flag i przebijające się  
w wielotysięcznym tłumie słowa 
Barki. Papież pobłogosławił obec-
nych i ich rodziny, dziękując za 
liczne przybywanie do grobów 
świętych, apostołów i Sługi Bożego 
Jana Pawła II. 

Niesamowite uczucia towarzy-
szyły podczas codziennych Mszy 
św. w tak ważnych miejscach, jak 
Lanciano, Orvieto - miejscach Cu-
dów Eucharystycznych, w kata-
kumbach św. Kaliksta w Rzymie, 
u św. Pawła, z o. Pio, w Asyżu  
i Padwie. Ks. Andrzej, podczas 
krótkich  homilii, zawsze dał myśl, 
nad którą warto było się zatrzy-
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Gąbiniacy w Rzymie

mać. Do tego poruszające modlitwy, wybrane pieśni, czytane 
przez pielgrzymów Słowo Boże – msze, chociaż tak daleko 
od parafialnego kościoła, a jednak takie nasze, polskie.

Wjeżdżając na ojczystą ziemię odśpiewaliśmy o godz. 
21.00 Apel Jasnogórski a następnego ranka, dziękując za 
szczęśliwą podróż i ten święty czas, ostatnie kroki przed po-
wrotem do Gąbina skierowaliśmy do Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – kościoła mocno prze-
cież związanego z osobą Jana Pawła II.

Maria Pielach, Beata Żabka

W imieniu wszystkich pielgrzymów składamy gorące podzięko-
wanie księdzu Andrzejowi - za podjęcie trudu zorganizowania tej 
pielgrzymki, za świetne przygotowanie programu i zapełnienie 
czasu, który został maksymalnie wykorzystany. W sercach wielu 
z nas na długo pozostanie obraz poznanych miejsc, bo te połą-
czone z historią Świętych, wywołały na nas ogromne wrażenie  
i zrodziły pytanie, nad którym zapewne każdy się zatrzyma: na ile 
ja mam tak ogromną  wiarę i jak dalece jestem w stanie zaufać 
Bogu, by tak wiele z życia wycierpieć dla Niego?
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Dzień 16. Października  jest dla 
wszystkich katolików dniem wy-
jątkowym. Jest dniem wdzięczno-
ści, łączności duchowej z Ojcem 
Świętym, Janem Pawłem II i pro-
mocji jego nauczania. Jak co roku 

jest również uroczyście obchodzo-
ny w Parafiach naszej gminy. Te-
goroczne obchody powiązane były 
z inicjatywą pn. Janowi Pawłowi II 
„śpiewajmy”, polegającą m.in. na 
wspólnym 

spotkaniu się i śpiewaniu pieśni  
i piosenek obecnych w całym życiu 
Karola Wojtyły. Wspólne spotka-
nie na hali sportowej w gimnazjum 
w Gąbinie rozpoczęło się o godz. 
18:00 po mszy św.  w kościele para-
fialnym w intencji Jana Pawła II.

W Wieczorze udział wzięli za-
równo uczniowie gąbińskich szkół 
jak i przedstawiciele różnych ze-
społów artystycznych. Montaż 
słowno-muzyczny poświęcony 
pamięci Jana Pawła II wykonała 

Dzień papieski
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Dnia 28 września 2010r. o go-
dzinie 10:00 w Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie odbyła 
się uroczystość z okazji jubile-
uszu 100-lecia urodzin mieszkań-
ca tego domu Pana Aleksego Wa-
cława Wilamskiego s. Jana, uro-
dzonego 28 września 1910 roku 
w Wierzbicy Pańskiej.

Uroczystość została zorgani-
zowana przez dyrekcję Domu 
Pomocy Społecznej. Swoją obec-
nością zaszczycili: Szanowny 
Jubilat, dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej, pracownicy oraz 
pensjonariusze Domu; Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof 

Jubileusz 100-lecia Aleksego Wilamskiego
Jadczak, Burmistrz 
Miasta Nasielsk – 
Bernard Dariusz Mu-
cha, przewodniczący 
Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin – Edward 
Wilgocki, Kierownik 
Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w 
Płocku – Radosław 
Lewandowski.

Uroczystość roz-
począł dyrektor Domu Pomo-

cy Społecznej witając Jubilata oraz 
wszystkich zgromadzonych gości, 
następnie złożył Panu Aleksemu 
Wilamskiemu życzenia, wręczył 
kwiaty. Kolejno życzenia składali 
Jubilatowi przedstawiciele samo-
rządu, wręczyli kwiaty i upominki. 
Kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Płocku Radosław Lewandowski 
odczytał list gratulacyjny dla Jubi-
lata od Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Po części oficjalnej Dyrektor 
DPS wzniósł jubileuszowy toast, 
następnie zaprosił wszystkich go-

ści na urodzinowy tort. Była to miła 
uroczystość, były wspomnienia, 
wystąpił zespół muzyczny działa-
jący w DPS pod kierunkiem Pana 
Andrzeja Machnickiego.

Kierownik USC 
Irena Ziółkowska

młodzież z Gimnazjum w Gąbinie, następnie wy-
stąpili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Gą-
binie, Schola Parafialna „Promyczki”, Zespół „H7”  
z Gąbina, Zespół „Radośni w Panu” z parafii św. 
Wawrzyńca w Czermnie. Profesjonalne wykonanie 
znanych utworów zachęciło wszystkich zebranych 
do wspólnego śpiewania i chwili 
zastanowienia nad bogatym życiem 
Karola Wojtyły.
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Idea konkursu wciąż udowad-
nia, że piękno słowa zbliża ludzi.

Konkurs z założenia ma popula-
ryzować książki i czytelnictwo, ale 
tytuł i patron konkursu wzbogacili 
ideę przewodnią tej imprezy, ucząc 
poprzez literaturę tego co najpięk-
niejsze i najwartościowsze w życiu. 
Umożliwia on także realizację ma-
rzeń i pomaga w odkrywaniu zdol-
ności i umiejętności dzieci. 

Poprzez piękno słowa mówione-
go, uczestnicy popularyzują książ-
ki, zachęcają innych do czytania, 
rozbudzają wrażliwość i poczucie 
estetyki, ale także uczą i zachęcają 
do aktywnego uczestnictwa w kul-
turze.

Cieszy nas, organizatorów to, że 
w czasach, kiedy coraz więcej osób 
zafascynowanych jest kulturą ob-
razkową i mediami elektroniczny-
mi, kiedy wyrokowano kres książ-
ce, umiłowanie słowa pisanego i 
mówionego przez młodych ludzi 
jest tak duże.

Liczny udział dzieci i młodzieży 
w konkursie  jest potwierdzeniem 
słuszności tego przedsięwzięcia.

Sukces konkursu, to praca i za-
angażowanie wielu nauczycieli ro-
dziców i bibliotekarzy, którzy nie 
szczędzili swego czasu i zapału, 
by zwracać uwagę na piękno języ-
ka, zapoznawać z tajnikami dobrej 
recytacji, ukazywać cenne wartości 
zawarte w książkach.       

Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się 53 uczestników, uczniów  ze 
szkół podstawowych i gimnazjów  
z terenu miasta i gminy Gąbin.

Recytatorom  konkursu towa-
rzyszyli nauczyciele i opiekunowie, 
którzy przygotowywali dzieci i 
młodzież do udziału w konkursie. 

Po wysłuchaniu wybranych 
utworów poezji i prozy  komisje w 
składzie, dla grupy I i II:

Przewodnicząca komisji   
Łukaszewska Barbara • 
Członkowie komisji:• 
Czajkowska Dorota• 
Górecka Marta• 
Kłys Beata• 
Różycka Elżbieta• 
Zalewska Maria• 
Zielińska Iwona• 

przyznały wyróżnienia:
W  I grupie wiekowej, tj. w kla-

sach    I  - III
Kaniecki Łukasz   Sz.P. Gąbin • 
kl.I
Olewniczak Kornelia  Sz.P. • 
Borki kl.I
Szustak Anna  Sz.P. Dobrzy-• 
ków kl.III

                                                       
W II grupie wiekowej, tj.  w 

klasach IV – VI 
Kamińska Weronika Sz.P.  Do-• 
brzyków kl.V
Wojtalewicz Michał  Sz.P.  Bor-• 
ki kl.VI
Żurek Patryk    Sz.P.Nowe Gra-• 
bie kl.IV

    W dniu 15.04.2010 roku odbyły się eliminacje miejsko-
gminne do konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży 
im. Janusza Korczaka  „Pięknie być człowiekiem” zorgani-
zowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gą-
binie.

W III grupie wiekowej, tj. w kla-
sach I-III gimnazjum

Komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji:• 
Łukaszewska Barbara• 
Członkowie komisji:• 
Charłusz Anna• 
Krzewińska Hanna• 
Lewandowska Ewa• 

przyznała wyróżnienia:
Bedyk Przemysław Gimna-• 
zjum Gąbin kl. III
Berlińska Justyna Gimnazjum • 
Gąbin kl. III
Felczak Aneta Gimnazjum Do-• 
brzyków kl. III

Uczniowie, którzy otrzymali 
wyróżnienia zakwalifikowali się do  
dalszego etapu konkursu, tj. elimi-
nacji rejonowych, które odbędą się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Sannikach.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gąbinie składa po-
dziękowania sponsorom, którzy po-
mogli nam w zorganizowaniu w/w 
imprezy, członkom komisji za ich 
pracę, przede wszystkim dzieciom 
za udział w konkursie nauczycie-
lom i rodzicom  oraz  wszystkim 
osobom,  które były zaangażowane 
w prace nad konkursem. 

Pięknie być człowiekiem
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W dniu 6.V.2010 r. zespół 
„Dziewiątka” z Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gąbinie 
wziął udział w Konkursie Wokal-
nym  GAMA w Miejskim Centrum 
Kultury w Gostyninie. W Konkur-
sie brali udział wokaliści z terenu 
Powiatów gostynińskiego, płockie-
go i  sochaczewskiego. Nasz zespół 
startował w kategorii wiekowej 
powyżej 16 lat. Dziewczęta wy-
śpiewały trzy czołowe miejsca: ex 
aequo Justyna Wargocka / utwór 
„Tańczę”/ i  Monika Shlak / utwór 
„ Lubię Jazz”/ oraz zespół  /utwór 
„ Noc woła nas”/.  Festiwal uatrak-
cyjniły występem nasze buławistki 
oraz dwie najmłodsze mażoretki.

Gama konkurs wokalny

Miło nam poinformować, że zespół” Dziewiątka”  
z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie zdo-
był I - sze miejsce na Powiatowym Konkursie Piosenki 
Ekologicznej. Konkurs odbył sie w Spółdzielczym Domu 
Kultury w Płocku. Dnia 25 kwietnia na Powiatowym 
Dniu Ziemi w Słubicach zaprezentowali się laureaci 
Konkursu. Zespół Dziewiątka, a także opiekun zespołu 
otrzymali nagrody i uhonorowani zostali dyplomami.

Powiatowy konkurs 
piosenki ekologicznej
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Stefańskiemu  i zespołowi Radośni 
w Panu za profesjonalną obsługę 
nagłośnienia oraz wszystkim, któ-
rzy w jakimś stopniu przyczynili 
się do sprawnego przebiegu tego 
ważnego dla naszej społeczności 
szkolnej wydarzenia.

opracowanie:
Maria Tadeusiak i Iwona Zielińska

autorzy zdjęć:
Maria Tadeusiak i Barbara Dylik
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W piątek 07.05.2010 roku o go-
dzinie 9.00 w Szkole Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie 
odbył się Gminny Festiwal Piosenki 
Ludowej przygotowany przez na-
uczycieli  klas młodszych . W tym 
roku zmieniona została organizacja 
tej uroczystości. Nie odbył się kon-
kurs (jak to było w ubiegłych la-
tach) tylko festiwal, tak więc wszy-
scy uczestnicy zostali zwycięzca-
mi. Cele jakie sobie organizatorzy 
postawili przy przygotowaniu fe-
stiwalu to: szeroka popularyzacja 
piosenki ludowej, rozwijanie twór-
czości dziecięcej, promowanie lu-
dowego dziedzictwa kulturowego, 
kształcenie wrażliwości muzycznej 
i poczucia głębokiego związku z oj-
czystą kulturą.

Data i nazwa festiwalu nie jest 
przypadkowa. 7 maja 1867 roku 
urodził się Władysław Stanisław 
Reymont, który jest Patronem na-
szej szkoły. Od 2002 r. w tym dniu 
obchodzimy Dzień Patrona.

Pisarz otrzymał Nagrodę Nobla 
za powieść „Chłopi”, w której uka-
zuje obraz życia polskiej wsi. Łączy 
w niej zajęcia i pracę na roli ze zwy-
czajami i obrzędami ludowymi.  
W naszej miejscowości  też są  kul-
tywowane tradycje ludowe, m.in. 
działa Zespół Ludowy „Czerm-
no”, w szkole jest izba regionalna, 
co roku organizowane są Dożynki 
Parafialne i Konkurs- Festiwal Pio-
senki Ludowej, warsztaty i zajęcia 
z twórcami ludowymi.

Festiwal Piosenki Ludowej skie-
rowany był do wszystkich szkół 
podstawowych z Miasta i Gminy 
Gąbin. Każdą szkołę  reprezento-

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Czermnie
połączony z Gminnym Festiwalem Piosenki Ludowej

wały dwa zespoły, które występo-
wały w dwóch kategoriach: klasy 
I-III. oraz klasy IV-VI. Wystąpiły 
zespoły z Borek, Dobrzykowa, 
Gąbina, Nowego Kamienia, No-
wego Grabia i Czermna. Festiwal 
rozpoczął się występem naszego 
szkolnego zespołu ludowego, któ-
ry zatańczył chodzonego, polkę  
i kujawiaka. W wykonaniu uczest-
ników  usłyszeliśmy piosenki lu-
dowe, m.in.:  „Poszło dziewcze po 
ziele”, „Mam chusteczkę haftowa-
ną”, „ Uciekła mi przepióreczka”, 
„Cyt cyt”, „Czerwone jagody”. 
Występy nagradzane były 
gromkimi brawami. Często 
brawa towarzyszyły w 
czasie śpiewania refre-
nów piosenek. Pięknie 
wykonanym piosenkom 
ludowym uroku doda-
ły stroje  uczestników. Na 
zakończenie p. dyrektor M. 
Ledzion wręczyła wszystkim ze-
społom nagrody i dyplomy oraz 
zaprosiła  wszystkich do 
udziału w festiwalu za 
rok. 

Szkoła Podstawo-
wa im. Wł. St. Rey-
monta w Czermnie 
dziękuje sponsorom, 
którzy pomogli nam w 
zorganizowaniu w/w 
uroczystości, uczniom 
za udział w festiwa-
lu,  nauczycielom 
za przygotowanie 
uczniów do wystę-
pów. Dziękujemy p. Ł. 
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 Ładna, słoneczna pogoda 
sprzyjała w sobotę 8.V.2010 r. or-
kiestrom dętym  z terenu północne-
go Mazowsza na Międzypowiato-
wym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych 
OSP w Gozdowie. 
W Przeglądzie 
uczestniczyło 12 
orkiestr, w tym na-
sza gąbińska wraz 
z buławistką i ma-
żoretkami. Pięknie 
zaprezentowali 
się w marszu, byli 
najliczniejszym i 
najbardziej barw-
nym zespołem. Przegląd rozpoczął 
się odegraniem 3 utworów przez 
wszystkie orkiestry.  Każda z or-
kiestr zaprezentowała trzy utwory 

w ramach 
konkursu. 

Zwyciężyła orkiestra z Goleszyna. 
Nasza orkiestra otrzymała wyróż-
nienie, a kapelmistrz Tadeusz Za-
lewski odebrał nagrody rzeczowe 

oraz puchar. Gru-
pa gąbińskich ma-
żoretek otrzymała 
statuetkę za pokaz 
taneczny w mar-
szu. Zorganizowa-
ne były także wy-
bory Miss Przeglą-
du. I tu miło nam 
poinformować, że 
tegoroczną Miss 
Przeglądu została 
nasza buławistka 

Martyna Jabłońska,  a werdykt był 
jednogłośny. Otrzymała nagrody 
rzeczowe oraz puchar. Gratulu-
jemy naszej Orkiestrze  pięknego 
występu  i czekamy na następny 
Przegląd Orkiestr Dętych, który 
odbędzie się za dwa lata.

Przegląd orkiestr dętych w Gozdowie
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Muzycz-
nie, tanecznie oraz dzięki sprzyja-
jącej aurze słonecznie, rozpoczęły 
się wakacje na festynie zorgani-
zowanym przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gąbinie. Spo-
tkanie odbyło się 27 
czerwca w niedzielne 
popołudnie na gąbiń-
skiej Starówce.

Na część artystycz-
ną programu złożyły 
się występy dziecię-
cych zespołów z Przed-
szkola Samorządowe-
go w Gąbinie, zespo-

Festyn wakacyjny
łów tanecznych i wokalnych 
z MGOK w Gąbinie i zespołu 
wokalno-muzycznego „Rado-
śni w Panu”. Pokazy umie-
jętności młodych artystów 
zostały nagrodzone gromki-
mi brawami licznie zgroma-
dzonej publiczności. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
również spektakl teatralny 
pt. „Bazyliszek” w wykona-
niu aktorów Teatru Art.-Re  
z Krakowa.

Kolejne muzyczne spo-
tkanie odbyło się 7 sierpnia 
o godz. 17:00 przy gąbińskiej 

fontannie, przedstawiony został 
spektakl teatralny pt. „Kożucha 
Kłamczucha”. Dzieci uczestniczy-
ły w zabawach, 
grach i konkur-
sach.
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Jak co roku w okresie waka-
cyjnym Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie przygotował 
cykl spotkań z kulturą i sztuką. 
Znakomitą sceną dla takich przed-
sięwzięć okazała się stylowa altan-
ka usytuowana na Starym Rynku. 

W ramach tej wakacyjnej akcji 
na gąbińskiej starówce odbyły się 
spotkania z muzyką, piosenką, te-

Koncerty na Starówce

atrem i tańcem. Swoje artystyczne 
umiejętności prezentowały zespoły 
działające przy MGOK w Gąbinie 
i dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Gąbinie. Dla miłośników 
piosenki religijnej wydarzeniem 
był zapewne koncert zespołu „Ra-
dośni w Panu”. Choć większość 
występujących to zespoły amator-
skie, to jednak poziom prezentacji 
często nie odbiegał od profesjonal-
nych artystów.  Teatralne sztuki 
plenerowe dla dzieci przedstawiał 
Teatr „Art-Re” z Krakowa. Spekta-
kle pt. „Bazyliszek” oraz „Kozucha 
Kłamczucha” cieszyły się dużym 
poklaskiem zwłaszcza młodszej 
publiczności. Widzowie czynnie 
brali udział w realizacji spektakli 
i mogli zapoznać się z bliska ze 
strojami i rekwizytami sztuki te-
atralnej. Z prezentowanych bajek 
zawsze wynikał jakiś pozytywny 
przekaz edukacyjny.

Wakacyjne spotkania łączyły 
się również z organizacją dla dzieci 
i młodzieży licznych konkursów, 
m.in. sprawnościowych, plastycz-
nych, piosenki, tańca. 

Mimo nie zawsze sprzyjającej 
aury imprezy te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Gąbina i okolic.

C.N.
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Urząd Miasta i Gminy Gąbin, 
reprezentowany przez Burmistrza 
Pana Krzysztofa Jadczaka wraz  
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Placówką Terenową w 
Płocku reprezentowaną przez Pana 
Jarosława Mioduskiego, podjęły 

KONKURS PLASTYCZNY...
działania mające na celu 
propagowanie wśród 
najmłodszych mieszkań-
ców wsi bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz zagrożeń 
występujących w śro-
dowisku wiejskim po-
przez zorganizowanie 
konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych.  

Do I etapu konkursu 
przystąpiły:  
• Szkoła Podstawowa 
w Gąbinie - 7 uczniów,  
• Szkoła Podstawo-
wa w Czermnie - 5 
uczniów,  
• Szkoła Podstawowa 

w Borkach - 7uczniów,  
• Szkoła Podstawowa w Nowym 
Kamieniu - 6 uczniów. 

Konkurs polegał na wykona-
niu pracy plastycznej o tematyce 
związanej z promowaniem bezpie-
czeństwa w gospodarstwie rolnym. 

Komisja Konkursowa, składająca 
się z przedstawicieli Urzędu Mia-
sta i Gminy oraz KRUS PT w Płoc-
ku, po zapoznaniu się z wszystki-
mi pracami wyłoniła Laureatów:  
I miejsce zajęła Agata Wernik ze 
Szkoły Podstawowej w Czermnie, 
II miejsce zajęła Aleksandra Rze-
pecka z Szkoły Podstawowej w No-
wym Kamieniu, 
III miejsce Natalia Kiełbasa z Szko-
ły Podstawowej w Gąbinie. 

Ponadto komisja nagrodziła 
wyróżnieniem pracę Kacpra Roga 
z Szkoły Podstawowej w Borkach. 
Laureat I-go miejsca Agata Wernik 
zakwalifikowała się do II etapu kon-
kursu - etapu powiatowego i zajęła 
w nim II-gie miejsce. Nagrody dla 
Laureatów etapu gminnego zosta-
ły ufundowane przez KRUS Od-
dział Regionalny w Warszawie oraz 
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, a wrę-
czone uroczyście w dniu 25 czerwca 
podczas zakończenia Roku Szkolne-
go 2009/2010r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Gąbin.

Koncert odbył się 10 listo-
pada podczas obchodów 
Święta Niepodległości. 

Więcej w następnym numerze.

KONCERT 
CHOPINOWSKI 

R E K L A M A
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Dnia 18 września jak każdego 
roku w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu odbył się pik-
nik rodzinny pod nazwą „Świę-
to Pieczonego Ziemniaka”. Nikt  
z organizatorów nie zawiódł: Rada 
Pedagogiczna już od rana zapina-
ła wszystko na ostatni guzik. Ro-
dzice organizowali swoje stoiska 
garmażeryjne a nad nagłośnieniem 
czuwał Pan Jarosław Czajkowski, 
mąż jednej z nauczycielek tutejszej 
szkoły. O godzinie 14 rozpoczęto 
uroczystość. Uroczystego otwar-
cia dokonała dyrektor szkoły Pani 
Barbara Artiomow. Odbyły się wy-

stępy zespołów tanecznych: „Ka-
mieniaki” z Nowego Kamienia  
i Zespół „Dziewiątka” prowadzo-
ny przez MGOK w Gąbinie. Były 
też dwie mażoretki buławistki, 
które czarowały tańcem i zręczno-
ścią manualną z buławą w ręku. 
Strażacy OSP w Dobrzykowie 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści przy pożarowym wypadku. 
Wystąpili też nasi uczniowie w 
tanecznym układzie breakdance. 
Pięknie zaprezentowali się ucznio-
wie najmłodszych klas. Z wielkim 
przejęciem i tremą śpiewali i tań-
czyli dla wszystkich gości. Było 
wielu gości z burmistrzem Panem 
Krzysztofem Jadczakiem na czele, 
który popierał naszą szkolną ini-
cjatywę dla środowiska. Następnie 
nasi szkolni aktorzy zaprezento-

„Święto Pieczonego Ziemniaka”  
w Nowym Grabiu

liny, chodzenie na nar-
tach. Całe rodziny brały 
w nich udział i świetnie 
się bawiły. Na zwycięz-
ców czekały nagrody. 
Na boisku szkolnym 
były też atrakcje takie 
jak: zjeżdżalnia pom-
powana, kule wodne, 
trampoliny i wata cu-
krowa. Pogoda dopisa-
ła i chociaż było trochę 
chłodno to chęć zabawy 
i gorące serca uczest-
ników rozgrzewały at-
mosferę. W przyszłym 

roku też taka uroczystość się od-
będzie, mamy nadzieję, że jeszcze 
więcej osób zaszczyci nas swoją 
obecnością.

wali teatralną baśń pt. „Jaś i Mał-
gosia”. Przeprowadzono wiele 
konkursów: na najdłuższą obierkę, 
sadzenie ziemniaków, przeciąganie 
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Uroczystości Dożynkowe  
w Parafii Gąbin

nowy wikariusz parafii Gąbin – 
ksiądz Marek Dyga. Pielgrzymi 
uczestniczyli we mszy św. któ-
rej przewodniczył abp Andrzej 
Dzięga, metropolita szczeciń-
sko-kamieński. Szczególną mo-
dlitwą podczas dożynek zostali 
otoczeni rolnicy, których domy 
i pola zostały zniszczone przez 
powódź. 

Autorki: 
Mariola Jabłońska i Ewa Szewczyk

Po raz kolejny w parafii p.w. 
Św. Mikołaja w Gąbinie odby-
ły się dożynki parafialne. Roz-
poczęły się uroczystym wpro-
wadzeniem wieńców i darów 
przygotowanych przez rolników  
z naszej parafii, w podziękowaniu 
za tegoroczne plony. Uroczyste-
go poświęcenia płodów rolnych 
dokonał ksiądz dziekan Józef 
Szczeciński, podczas mszy św. 
w swoim słowie skierowanym 
do zgromadzonych szczególnie 
podziękował ludziom pomagają-
cym rolnikom, którzy ucierpieli 
w czasie tegorocznej powodzi. 
Uroczystość uświetniły występy 
zespołów ludowych i religijnych, 
podczas których mogliśmy spró-
bować tradycyjnych przysma-
ków, pyszne ciasta przygotowane 
przez parafianki, pajdy chleba ze 
smalcem i kwaszonym ogórkiem 
podawane przez harcerzy. Roz-
grzać mogliśmy się przy kubku 
gorącej herbaty i kawy wydawa-
nej przez członków Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich. Kontynu-
acją obchodów dożynek parafial-
nych był wyjazd w dniu 5 wrze-
śnia na ogólnopolskie dożynki do 
Częstochowy. Delegację stanowili 
przedstawiciele miejscowości: Ry-
bie, Radycza, Nowy Kamień, Sta-
ry Kamień i Kamień-Słubice, któ-
rzy przygotowali piękny wieniec 
w kształcie łodzi z tegorocznych 
nasion i kłosów zbóż. Natomiast 
mieszkańcy Gąbina przygoto-
wali kosz z ciasta drożdżowego,  
w którym znajdowało się pieczy-
wo, owoce i warzywa. Pielgrzym-
ce na Jasną Górę przewodniczył 
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Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy

Wiesław Jasiński
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 50

Tel. 24 277-10-20

Zakład Masarski
DANKO
Danuta Puternicka
09-530 Gąbin, ul. Wspólna 12a
Tel. 24 277-12-44

„Plon niesiemy plon, 
naszej pracy plon…”

Tę i inne pieśni dożynkowe mogliśmy usłyszeć  
19 września 2010 r. w Czermnie. Już po raz piąty Szkoła 
Podstawowa z Radą Rodziców i przy współpracy Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich zor-
ganizowała Dożynki Parafialne. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 12.00 Mszą św. w kościele parafialnym, na 
której poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Następnie 
przemaszerowano ze sztandarami i wieńcami na teren 
szkoły, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Ponieważ pogoda dopisała, więc w miłej atmosferze 
mogliśmy wysłuchać i zobaczyć tradycyjny obrzęd dożyn-
kowy w wykonaniu kapeli, śpiewaczek i uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Wł. ST. Reymonta w Czermnie. Obej-
rzeliśmy część artystyczną w wykonaniu uczniów klas  
0 – III. Miłe słowa do zebranych skierował Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak oraz Wicesta-
rosta Powiatu Płockiego pan Jan Ciastek, który wręczył 
skrzypkowi kapeli panu Józefowi Ciastkowi medal za 
krzewienie kultury ludowej. Uroku uroczystości doda-
ły występy Zespołu Ludowego „Czermno” oraz „Małe 
Czermno, a także młodszego zespołu parafialnego, któ-
ry swoim występem zakończył uroczystości dożynkowe. 
Wydarzeniu towarzyszyła loteria fantowa i stoiska gastro-
nomiczne. Już dziś zapraszamy na VI Dożynki Parafialne. 
Do zobaczenia za rok. 

I. Zielińska, M. Tadeusiak, M. Trenka.

R E K L A M A
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abawę rozpoczął występ 
Gąbińskiej Orkiestry Dętej 
działającej przy Ochotniczej 

Straży Pożarnej utworami: „Besame 
Mucho”, „Podmoskiewskie wieczo-
ry”, „Marsz I Brygady”, „Parosta-
tek”, „Brazyliana”, „Walc Barbary”, 
„My Cyganie” i na zakończenie 
„Orkiestry Dęte”. Bezpośrednio po 
występie orkiestry zaprezentowa-
ły się zespoły artystyczne z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Gąbinie. Wokalnie zaprezentował 
się zespół Muzyczny Gang, solistki 
z zespołu „Dziewiątka” natomiast 
tanecznie najmłodsza grupa mażo-
retek Mini Mini, duet buławistek 
„TEAM” – Tola i Martyna oraz trio 
najmłodszych mażoretek z opiekun-
ką. 

Słoneczne 
„Pożegnanie lata” 
na starówce w Gąbinie

Słoneczna pogoda, w sobotnie popołudnie 11 września 
sprzyjała wszystkim biorącym udział w corocznym Pożegna-
niu Lata w rytmach świata. Na starówce już od samego rana 
panowało „mrówcze zamieszanie”, które zapowiadało zbli-
żającą się imprezę. Rozstawiały się liczne stoiska handlowe 
i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz scena  
i nagłośnienie.

Z Po godzinie 16:00  wystąpił ze-
spół „Konwój”, który od ponad  
20 lat koncertuje z muzyką coun-
try na terenie całej Polski i poza jej 
granicami. Mogliśmy usłyszeć m.in. 
takie utwory „Road to hell”, 
„Konwój”, „To tylko opo-
wieść”, „Drogowy trans”.

Następnie na scenie pojawił 
się zespół pod nazwą ABBA 
MIA – to siedmioosobowa gru-
pa muzyków i wokalistek wy-
konujących w pełni na żywo 
utwory legendarnego zespołu 
ABBA. Zaprezentowane na 
scenie piosenki przywoływały 
klimat charakterystyczny dla 
tamtego okresu. Nostalgiczne 
wspomnienia lat pełnych ma-
gicznie dobrej muzyki, powró-
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ciły m.in. dzięki występowi w stro-
jach nawiązujących do epoki disco i 
przywołujących styl zespołu ABBA.

Na scenie pojawiła się również 
sześcioosobowa afrykańska grupa 
muzyczna HAKUNA MATATA. 
Ich występ w afrykańskich strojach 
z gorącymi, pełnymi życia rytmami, 
rozgrzał i porwał publiczność do 
tańca. 

Gwiazdą wieczoru był Paweł 
Stasiak z  zespołem Papa D  grający 
muzykę pop i dance. Usłyszeliśmy 
m.in. utwory: „Kamikaze wróć”, 
„Maxi singiel”, „Czarny śnieg”, 
„O-la-la”, „Serca dwa”, „Panorama 
Tatr”, „Nietykalni”, „Będziemy tań-
czyć”, „Bezimienni”. Ludzi porwały 
do tańca stare utwory Papa Dance 
i nowe kompozycje. Na koniec Pa-
weł Stasiak wykonał solowy utwór 
„Ocean codzienności”, który wywo-
łał szybsze bicie serca u niektórych 
dziewcząt. 

Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną w rytm muzyki elektro-
nicznej, którą poprowadził DJ Rob-
son.

Poza sceną nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych: malowanie 
buziek, dmuchane zjeżdżalnie, ka-
ruzela, trampolina, basen kulkowy 
oraz stragany z zabawkami, watą 
cukrową, popcornem, lodami i sło-
dyczami. Ogromne i kolorowe po-

stacie z popularnych 
bajek oraz szczudla-
rze umilały czas naj-
młodszym. 

Pod altanką moż-
na było poobcować 
z lokalną sztuką na 
stoisku artysty rzeź-
biarza Pana Szuliń-
skiego z Dobrzyko-
wa.  Pracownicy, 
nauczyciele i dzieci 
ze szkoły podsta-
wowej w Gąbinie 
przygotowali stoisko  

z ekologiczną żywnością. Dużą po-
pularnością cieszyły się: swojski 
chleb ze smalcem i kiszonym ogór-
kiem, ciasta i śliwki. 

Wszyscy złaknieni mogli poży-
wić się na stoiskach gastronomicz-
nych P. Bolmowskiego gdzie moż-
na  było zakupić kiełbasę, kaszankę  
i inne potrawy z grilla.
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W zajęciach tanecznych uczest-
nicy uczyli się grupowych ukła-
dów tanecznych a także podsta-
wowych kroków kilku tańców to-
warzyskich, takich jak samba czy 
cha-cha. Zajęcia poprzedzała roz-
grzewka taneczna, więc młodzież 
miała zapewnione dużo ruchu  
i ćwiczeń rozciągających. Zaś zaję-
cia teatralne obejmowały przygo-
towanie spektaklu, który był ko-
medią antyczną pt. „Juliusz Cezar  
i inni, czyli jacy jesteśmy”. Przy 
okazji ćwiczyliśmy dykcję i inter-
pretację tekstu. Podczas pokazu 
tego spektaklu okazało się, że udało 
się wyłowić nowe talenty aktorskie  
w szkole. Pomiędzy zajęciami ta-
necznymi a teatralnymi gimnazjali-
ści malowali też plakaty o tematyce 
starożytnej a także prace związane 
ze wspomnieniami z wycieczki do 
Torunia, która również odbyła się 
w ramach działań „Projektora”.

Czwartego dnia projektu, czy-
li w czwartek, odbyła się właśnie 
wyżej wspomniana wycieczka do 
miasta pierników i Kopernika. Mło-
dzież zwiedzała Stary Rynek, pró-
bowała stanąć pod Krzywą Wieżą 
i robiła sobie zdjęcia pod pomni-

Jesienne fantazje artystyczne 
w Gimnazjum w Dobrzykowie

kiem wielkiego astronoma. Odwie-
dziliśmy również dom, w którym 
urodził się Mikołaj Kopernik, obec-
nie muzeum. Zaś w Muzeum Ży-
wego Piernika gimnazjaliści uczyli 
się jak wypiekać tradycyjne toruń-
skie pierniki i każdy taki piernik 
upiekł i zabrał na pamiątkę. Ostat-
nim punktem wycieczki było Pla-
netarium, gdzie obejrzeliśmy film 
„Osiem planet”, który przybliżał 
budowę i genezę każdej z ośmiu 
planet. Poruszał też kwestię, czy 
Pluton jest planetą, czy jednak nie 
jest. Po seansie tym młodzież za-
dowolona i przepełniona energią 
wróciła do Dobrzykowa.

Okazuje się, że nasza młodzież 
bardzo chętnie angażuje się w dzia-
łania artystyczne, interesuje się 
sztuką, kulturą i historią a także 
potrafi się dobrze bawić. Mamy na-
dzieję, że te zajęcia na trwałe obudzą  
w uczestnikach pokłady ich ukry-
tych talentów i że będzie miało to 
swoją kontynuację. Zainteresowa-
nych tym projektem a także możli-
wością podobnych działań w przy-
szłości odsyłamy na stronę „Projek-
tora”: www.projektor.org.pl.

Marta Witkowska

Od 20 do 24 września  
w Gimnazjum  

w Dobrzykowie, z ramienia 
wolontariatu studenckiego 

„Projektor” i Fundacji PGNiG 
w ramach akcji „Studenci 

dzieciom”, która miała 
na miejscu prowadzenie 

zajęć na terenach 
popowodziowych, odbyły 
się zajęcia artystyczne 
, w których brała udział 

młodzież z klas pierwszych 
i drugich. Zajęcia te 

prowadziły dwie studentki  
z Poznania: Ania Olejniczak 

i Marta Witkowska, które 
zaangażowały młodzież 
w kreatywną twórczość 

taneczną i teatralną.
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niu, z Borek, z Czermna, drużyna 
zuchowa ASY z Gąbina i oczywi-
ście gospodarze czyli uczniowie 
szkoły w Nowym Grabiu. Każ-
dy zaprezentował swój repertuar 
przy wtórze muzyki, śpiewu na 
sali i oklasków. Na koniec dyrek-
tor szkoły Pani Barbara Artiomow 

Festiwal Piosenki  
Turystyczno-Harcerskiej

wręczyła uczestnikom dyplomy 
i statuetki nutek dziękując im za 
występ i dobrą zabawę. Po pysz-
nym poczęstunku sponsorowanym 
przez Piekarnię Pana Jasińskiego  
i Hurtownię Pana Tarki uczniowie 
wrócili do swoich szkół. 

Dnia 20 września w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Nowym Grabiu 
odbył się Festiwal Piosenki Tury-
styczno-Harcerskiej. Jak każdego 
roku młodzież świetnie się bawiła. 
Uczestniczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamie-

R E K L A M A

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych 
„BUDROX” Sp. z o.o. Gostynin 

opierając się na doświadczeniu oraz znając potrzeby rynku lokalnego  
zamierzamy rozpocząć 

budowę w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej i Gąbinie przy ul. Pięknej, 
lokali mieszkalnych (3 kondygnacyjnych) 
o powierzchni użytkowej od 42 – 55 m2 . 

Planowane rozpoczęcie inwestycji w Gostyninie wiosna 2011 zakończenie wiosna 
2012 roku, natomiast w Gąbinie jesień 2010 zakończenie jesień 2011 roku. 

Bliższe informacje pod nr telefonu 24/235-42-05, 235-57-59.

W dniu 14 kwietnia zostały przeprowadzone bez-
płatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 
50-69 lat, które nie odbywały tego typu badań w cią-
gu 2 lat, lub w roku 2009 ( w ramach Programu Pro-
filaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania 
powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Odbyły 
się one dzięki dofinansowaniu ze strony Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Tego typu badania cieszą się w 
naszej gminie dużym zainteresowaniem. Są czynione 
starania aby zarówno sprzęt jak i personel medycz-
ny mammobusów był na jak najwyższym poziomie.  
W obecnym badaniu wzięło udział 80 Pań z terenu 
miasta i gminy. 

Badania mammograficzne
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Kolejna edycja POLSKA BIEGA  
w Gąbinie

W dniu 7 maja w naszym 
mieście po raz kolejny mogliśmy 
uczestniczyć w akcji POLSKA 
BIEGA – Gąbin Biega 2010.

O godzinie 10:00 uczestni-
cy biegu spotkali się na rynku, 
gdzie zostały rozdane numery 
startowe dla wszystkich uczest-
ników.

Wśród biegaczy znaleźli się 
uczniowie i nauczyciele z tere-
nu miasta i gminy Gąbin, pra-
cownicy Urzędu z burmistrzem 
Krzysztofem Jadczakiem oraz 
wszyscy chętni.

Bieg rozpoczął się na ulicy 
Płockiej traktem w kierunku Ko-
szelówki po pięknym Gąbińskim 
Kompleksie Leśnym z finałem na 
stadionie miejskim.

W biegu wzięło udział ok. 
200 osób.

Każdy z biegaczy otrzymał 
symboliczny upominek wyloso-
wany wśród uczestników.

W zorganizowaniu imprezy 
duży udział mieli nauczyciele 
wychowania fizycznego, którzy 
oznaczyli trasę biegu przez las  
i sprawowali opiekę nad ucznia-
mi ze swoich szkół.

Współpraca wielu osób w na-
szej społeczności daje możliwość 
organizowania imprez sporto-
wych, które służą aktywnemu 
trybowi życia.
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W imprezie wzięło udział 11 
drużyn z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa w Gąbinie • 
Szkoła Podstawowa w Czerm-• 
nie
Szkoła Podstawowa w Dobrzy-• 
kowie
Szkoła Podstawowa w Nowym • 
Grabiu
Gimnazjum w Gąbinie• 
Gimnazjum w Dobrzykowie• 

TURNIEJ NA ORLIKU

Turniej odbył się w miłej i sym-
patycznej atmosferze. Wszyscy za-
wodnicy i opiekunowie otrzymali 
koszulki z logo organizatora i spon-
sora imprezy oraz symboliczne 
dyplomy. Zawody zorganizowali  
i przeprowadzili animatorzy nasze-
go boiska ORLIK 2012: Radosław 
Wilgocki, Jacek Klarzyński, Michał  
Zalewski, Rafał Maciaszek

W dniu 13.09.2010 r. odbył się kolejny Turniej Orlika w piłce nożnej dziewcząt i chłop-
ców. Rozgrywki te były pierwszą fazą eliminacji do Turnieju Głównego o Puchar Premiera 
Donalda Tuska, którego partnerami są PZU i PKN ORLEN.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęły drużyny:
Kategoria wiekowa 11-12 lat chłopcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYKOWIE
Kategoria wiekowa 12-13 lat dziewczęta: SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERMNIE
Kategoria wiekowa 12-13 lat chłopcy: GIMNAZJUM W DOBRZYKOWIE

R E K L A M A

Lex iubet ea,
quae facienda sunt
prohibetque 
contraria

KANCELARIA PRAWNA

Beata 
Jabłońska
PRAWNIK

Topólno 5
09-530 Gąbin
tel./fax 24 277 21-64
tel. kom. 517 675 778

e-mail: kancelaria.bj@gmail.com
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Na starówce w Gąbinie zebrało 
się ok. 80 miłośników rowerowych 
wycieczek, gdzie zostali zapo-
znani z  

 
37 km trasą rajdu oraz regu-

laminem i zasadami bezpiecznego 
poruszania się po trasie. Otrzymali 
numery startowe i zostali wpisani 
na listę uczestników. O godzinie 
10:00 grupa „zapaleńców rowero-
wych” wyruszyła w trasę wyzna-
czoną przez organizatorów.

W rajdzie uczestniczyli rowe-
rzyści w różnym wieku: dzieci, 
młodzież szkolna, opiekunowie 
całe rodziny, dziadkowie, nauczy-
ciele z terenu miasta i gminy Gąbin, 

Wakacyjny 
Rajd Rowerowy 2010
dookoła Miasta i Gminy Gąbin

Pod koniec wakacji, 28 sierpnia, odbył się 
kolejny Wakacyjny Rajd Rowerowy do-
okoła Miasta i Gminy Gąbin. Przy wspól-
nej organizacji Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka, radnych Miasta i Gminy, MGOK, 
MGOPS, ZGKiM, straży i policji, chętni 
uczestniczyli w rajdzie rowerowym. 

pracownicy urzędu z burmistrzem 
oraz grupa cyklistów z Klubu Tu-

rystyki Kolarskiej 
przy O/Z PTTK 
PKN ORLEN SA 
Płock. 

W tym roku tra-
sa rajdu prowadziła 
przez miejscowo-
ści: Gąbin - Strze-
meszno – Czermno 
– Nowe Wymyśle 
– Piaski – Borki – 
Potrzebna – Grabie 
Polskie – Nowe Gra-
bie – Koszelówka 
– Gąbin (polana le-
śna). Po pierwszym 

krótkim postoju za-
planowanym przy szkole podsta-
wowej w Czermnie, nadciągające 
chmury wywołały pewne obawy 
wśród uczestników rajdu, jednak 
po chwili rozwiał je optymizm  
i radość pedałujących uczestników. 
Na kolejnym postoju przywitała 
nas Pani Dyrektor wraz z pracow-
nikami ze szkoły podstawowej w 
Borkach z gorącą herbatą, kawą  
i słodyczami. Po uzupełnieniu ka-
lorii uczestnicy skierowali się w 
stronę szkoły podstawowej w No-
wym Grabiu, gdzie 

można było odpocząć po wymaga-
jącym podjeździe na zbocze doliny 
Iłowsko-Dobrzykowskiej. Odcinek 
prowadzący do największego na 
Mazowszu Jeziora Zdworskiego 
był stosunkowo łatwy do pokona-
nia dzięki nowowybudowanej na-
wierzchni bitumicznej. Finisz wy-
prawy rowerowej miał miejsce na 
polanie leśnej w okolicach Zespołu 
Szkół w Gąbinie.

Na zakończenie rajdu odbył się 
piknik podczas którego rozlosowa-
no nagrody m.in. w następujących 
kategoriach: dla najmłodszego 
uczestnika i najstarszego, dla naj-
liczniejszej rodziny, najciekawszy 
strój i rower, wśród pozostałych 
rozlosowano symboliczne upomin-
ki. Wolontariusze oraz radni przy-
gotowali potrawy z grilla oraz na-
poje i słodycze. Kulinarnym prze-
bojem była sałatka z malinowych 
pomidorów z cebulką.

Po wykonaniu zdjęcia wszyst-
kim uczestnikom, cykliści udali się 
na plac starego rynku, gdzie bur-
mistrz podziękował uczestnikom 
za udział w trzecim rajdzie rowero-
wym po ziemi gąbińskiej i zaprosił 
na kolejne gminne imprezy.
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W niedzielne popołudnie,  
17 października odbył się pieszy 
rajd po ziemi gąbińskiej. Chętnych 
do udziału w tej imprezie było 
wielu, na starówce o godzinie 13:00 
zebrało się ok. 50 uczestników im-
prezy gdzie zostały wydane nume-
ry startowe. Wyruszyliśmy ulicą 
Browarną, Rogatki Żychlińskie, 
traktem przez las Koszelewski  
w kierunku Koszelówki, nad jezio-
ro Zdworskie. 

Trasa rajdu wynosiła ok. 12 km. 
Uczestnikami byli przedstawiciele 
różnych grup wiekowych: dzieci, 
młodzież, dorośli, przedstawiciele 
szkół, pracownicy urzędu z bur-
mistrzem na czele, oraz kilku gości  
z poza gminy, przedstawiciele pra-
sy i mediów.

Doskonałym przewodnikiem 
rajdu pieszego okazał się Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, przewodniczył 
całej „ekipie rajdu”. Podczas całej 

Jesienny rajd pieszy
wędrówki towarzyszył 
podróżnym dobry humor 
i uśmiech na twarzach.

Dotarcie na najwięk-
sze na Mazowszu Jezioro 
Zdworskie zajęło nam 
ok. dwóch godzin. Dzię-
ki gościnności Państwa 
Kaźmierczak (właścicieli 
ośrodka wypoczynko-
wego Zacisze Bis) mogli-
śmy spokojnie i w miłej 
atmosferze skosztować 
ciepły posiłek. Gorąca 

grochówka przygotowana przez 
kucharki ze szkoły podstawowej  
w Gąbinie, zjedzona w bezpo-
średnim sąsiedztwie skrzącego się 
ogniska smakowała wyjątkowo 
pysznie. Ten ciepły posiłek zachę-
cił do rozegrania kilku meczy pił-
ki siatkowej a najmłodsi mogli się 
wyszaleć na placu zabaw.  

Wszyscy wy-
trwali udali się 
traktem leśnym 
w kierunku Gąbi-
na. W czasie dro-
gi powrotnej mo-
gliśmy podziwiać 
piękny kompleks 
leśny wraz z jego 
atrakcjami. 

Około godzi-
ny 17:00 wrócili-
śmy na Starów-
kę, gdzie wśród 
uczestników zo-

stały rozlosowane symboliczne na-
grody. Szczęśliwcy otrzymali akce-
soria sportowe i turystyczne. Trasa 
rajdu pieszego okazała się bardzo 
łatwa i przyjemna do pokonania. 
Dzięki zaangażowaniu się wielu 
wolontariuszy i przedstawicieli 
różnych jednostek organizacyjnych 
we wspólną inicjatywę Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin.



Słoneczne 
„Pożegnanie lata” 


