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Pożegnanie Lata 2017

9 września na gąbińskim placu targowym 
odbyła się kolejna edycja Pożegnania Lata. 
W tym roku organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji m.in. wesołe miasteczko, 

stoiska regionalne z lokalnymi potrawami, 
koncerty muzyczne oraz pokazy artystycz-
ne dla najmłodszych.

Gąbińska rewitalizacja zabytków

Rusza projekt rewitalizacji gąbińskich 
zabytków. Miasto i Gmina Gąbin otrzy-
mało na ten cel prawie 2,7 mln zł dofi-
nansowania. Wyremontowany zostanie 

dawny sąd grodzki przy ul. Kościuszki 
oraz kamienica z 1809 roku, zlokalizowa-
na na Starym Rynku.

wydanie 3/2017

Kamienica z 1809 roku. Jeden z dwóch  remontowanych w najbliższym czasie budynków

Zespół Basta na scenie podczas Pożegnania Lata 2017
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Obwodnica Gąbina
13 lipca 2017 roku minister infrastruktury i budownictwa utrzymał w mocy decyzję woje-
wody mazowieckiego, dotyczącą budowy obwodnicy Gąbina.

W Gąbinie krzyżują się dwie dro-
gi wojewódzkie. Duży ruch oraz hałas 
komunikacyjny, stanowią problem dla 
części mieszkańców. Ciasna zabudo-
wa miasta utrudnia z kolei swobodny 
przejazd większym pojazdom. Przez 
Gąbin przewożone są substancje nie-
bezpieczne. Wąskie drogi miejskie 
stwarzają ryzyko wypadku oraz wycie-
ku i skażenia.

Obwodnica Gąbina znacząco po-
prawi przepływ komunikacyjny na ob-
szarze miasta. Ulgę odczują lokatorzy 
domów przy ulicach, będących głów-
nymi arteriami komunikacyjnymi Gą-
bina. Zmniejszy się ryzyko wypadków 
oraz czas przejazdu dla pojazdów po-
ruszających się trasami wojewódzkimi 
577 i 574. Poprawie ulegnie bezpie-

czeństwo. Substancje niebezpieczne 
będą w końcu omijały miasto.

Dzięki staraniom Burmistrza Krzysz-
tofa Jadczaka i całego samorządu MiG 
Gąbin, rozwiązano liczne problemy 
towarzyszące inwestycji. Najwięcej 
emocji budziły obawy mieszkańców 
o odcięcie przez obwodnicę dojazdu 
do ich posesji. Zmieniono więc  trasę 
przebiegu nowych dróg, zaś część dzia-
łek, położonych najbliżej obwodnicy, 
zostanie wykupiona przez Wojewódz-
two Mazowieckie oraz Miasto i Gminę 
Gąbin.

W ramach inwestycji przebudo-
wana będzie część dróg podmiejskich. 
Powstaną nowe drogi dojazdowe 
i zjazdowe, chodniki, ścieżki rowero-
we oraz skrzyżowania. Obwodnica bę-

dzie miała 4,5km długości. Całościowy 
koszt prac, szacowany jest na ok. 50 
mln złotych. Inwestycja realizowana 
będzie przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, przy współudziale 
Miasta i Gminy Gąbin.

Warto dodać iż planowana inwe-
stycja jest tylko częścią szerszego pro-
jektu, przewidującego powstanie peł-
nej obwodnicy okalającej Gąbin, także 
w części wschodniej. Poprawi to per-
spektywy rozwojowe miasta a także 
pozwoli wykorzystać walory turystycz-
ne miejscowości. Gąbin otoczony jest 
dużymi i chronionymi kompleksami 
leśnymi, leży blisko jezior a także po-
siada piękne tereny widokowe.

opracowanie: W. Olszewski
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Prace budowlane  
przy ul. Kutnowskiej

Pierwszy paczkomat w Gąbinie

Prace budowlane obejmowały 
zagęszczenie i profilowanie podłoża; 
położenie warstwy górnej podbudowy 
z kruszyw łamanych; montaż krawęż-
ników oraz położenie kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm (na pod-
sypce cementowo-piaskowej, z wypeł-
nieniem spoin piaskiem).

Budowa odcinka kosztowała  
23 124 zł. Środki na inwestycję pocho-
dziły z budżetu Miasta i Gminy Gąbin 

oraz z partycypacji lokalnych miesz-
kańców.

W ramach prac uregulowano rów-
nież obszar na posesji prywatnej, znaj-
dujący się w bezpośrednim sąsiedz-
twie budowanego odcinka. Ten zakres 
prac został sfinansowany poza inwe-
stycją, ze środków zainteresowanych 
mieszkańców.

Prace budowlane wykonał Zakład 
Usług Drogowych Józef Panuś (z miej-

scowości Woźniki pod Płockiem).
Droga wewnętrzna przy ul. Kut-

nowskiej była w złym stanie technicz-
nym. Duża ilość dziur oraz błotniste 
podłoże uniemożliwiały w praktyce 
swobodny dojazd do pobliskich budyn-
ków oraz marketu handlowego. Prace 
budowlane na odcinku wstrzymywały 
nieuregulowane sprawy gruntowe. Po 
ich rozwiązaniu można było przystąpić 
do budowy.   

opracowanie i fot. W. Olszewski

Od połowy lipca br. prowadzono prace budowlane na drodze wewnętrznej przy ul. Kut-
nowskiej w Gąbinie. Wybudowany, 151-metrowy odcinek stanowi drogę dojazdową dla 
okolicznych mieszkańców oraz klientów pobliskiego marketu.

Od początku sierpnia mieszkańcy 
miasta i gminy mogą korzystać z nowo 
postawionego paczkomatu INPOST. 
Urządzenie zainstalowano w parku 
miejskim koło kościoła, w Gąbinie.

O zainstalowanie paczkomatu na te-
renie gminy mocno zabiegał Burmistrz 
Krzysztof Jadczak. Paczkomat INPOST 
to nowoczesne urządzenie, pozwala-
jące odbierać i wysyłać przesyłki przez 
całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dużym 
atutem usługi jest również cena, moc-
no konkurencyjna w stosunku do trady-
cyjnych usług pocztowych i kurierskich.

Na terenie kraju funkcjonuje 2225 
paczkomatów INPOST. Najbliższe z nich 
znajdowały się do tej pory w Gostyninie 
i Płocku. Utrudniało to korzystanie z tej 
atrakcyjnej usługi, wszystkim mieszkań-
com Miasta i Gminy Gąbin.

opracownie i fot. W. Olszewski

Wyremontowany odcinek drogi przy ul. Kutnowskiej

Pierwszy paczkomat na ziemi gąbińskiej stanął w parku przy ul. Warszawskiej
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Budowa dróg gminnych w 2017 roku

Wybudowano łącznie ok. 3,5 km 
nawierzchni.  Pierwszym etapem inwe-
stycji była budowa 835 metrów drogi 
gminnej w miejscowości Strzemeszno. 
W ramach prac wyrównano istniejącą 
podbudowę, położono warstwę gór-
ną podbudowy z kruszyw łamanych 
o grubości 10 cm oraz nawierzchnię 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm. Prace bu-

dowlane zakończyły się w czerwcu br.
Wybudowano 400 metrów drogi 

gminnej w Czermnie. Na wspomnianym 
odcinku położono warstwę górną pod-
budowy z kruszyw łamanych o grubości 
15 cm, a także nawierzchnię asfaltową  
o grubości 5 cm. Nowy odcinek znacząco 
poprawił komunikację w tej części miej-
scowości i ułatwił okolicznym mieszkań-
com dojazd do swoich posesji i pól.

W Lipińskich wyremontowano 
300-metrowy odcinek drogi gminnej.  

W okresie letnim prowadzone były prace remontowo-budowlane na piętnastu odcinkach 
dróg gminnych. 

W ramach prac, oczyszczono mechanicz-
nie istniejącą nawierzchnię bitumiczną, 
a także położono warstwę z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych  
o grubości 4 cm (warstwa ścierana).

W Jordanowie powstał 250 metro-
wy odcinek drogi gminnej, ułatwiający 
dojazd do działek i posesji położonych 
w głębi miejscowości. W czasie budowy 
położona została górna warstwa pod-

budowy z kruszyw łamanych o grubości 
10 cm oraz nawierzchnia mineralno-bi-
tumiczna asfaltowa o grubości 5 cm. 

Wyremontowano 200-metrowy od-
cinek drogi w Jadwigowie. W ramach 
prac budowlanych położono nawierzch-
nię z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm.

Powstał nowy odcinek drogi w m. 
Kamień-Słubice. Był to ostatni etap 
większej inwestycji, polegającej na 
rozbudowie infrastruktury drogowej  

i połączeniu miejscowości z przebiega-
jącą w pobliżu drogą powiatową. Na 
odcinku 190 metrów położona zosta-
ła podbudowa o grubości 10 cm oraz 
warstwa asfaltowa o grubości 5 cm. 

W Kępinie-Plebance powstał nowy, 
180-metrowy odcinek drogi, będący ko-
lejnym etapem utwardzania nawierzch-
ni w tej miejscowości. W ramach prac 
budowlanych zagęszczono mechanicz-

nie podłoże, wyrównano istniejącą 
podbudowę tłuczniem kamiennym  
o gr. 5 cm, położono pięciocentymetro-
wą warstwę z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych oraz warstwę 
ścieralną o grubości 3 cm. 

W miejscowości Koszelew wybu-
dowano kolejny odcinek drogi gmin-
nej. Inwestycja jest częścią szerszego 
projektu rozbudowującego lokalną 
infrastrukturę drogową. Wyrówna-
no istniejącą podbudowę tłuczniem 
kamiennym sortowanym o gr. 5 cm,  

Rozładunek sprzętu na remonotowanej drodze gminnej

Fragment nowej drogi na Plebance przy stacji uzdatniania wody

Maszyny przy pracy...
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a także położono nawierzchnię asfalto-
wą o grubości 5 cm. 

Kolejny odcinek drogi powstał  
w Nowym Wymyślu. Prace budowlane 
polegały na zagęszczeniu i wyprofilo-
waniu podłoża, a także na wyrówna-
niu istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym o gr. 5 cm. Położona zosta-
ła także warstwa asfaltowa, wiążąca  
o grubości 5 cm oraz warstwa ścieral-
na o grubości 3 cm. 

W Okoluszu powstał pierwszy odci-
nek drogi, łączący miejscowość z prze-
biegającą w pobliżu drogą powiatową. 
Na odcinku 160 m wyrównano istnie-
jącą podbudowę tłuczniem kamien-

nym o grubości 5 cm, a także położono 
nawierzchnię z mieszanek mineralno-
-bitumicznych, grubą na 5 cm.

Na Osiedlu pod Klonami wybu-
dowano drogę wewnętrzną wraz ze 
zjazdem. Położona została warstwa 
dolna podbudowy z kruszyw łamanych  
o grubości 20 cm, podbudowa z mie-
szanek mineralno-bitumicznych (war-
stwa wiążąca o grubości 8cm) oraz 
warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Wybudowano drogę wewnętrzną 

na Osiedlu pod Jodłami w Nowym Gra-
biu. W ramach prac wykonano i zagęsz-
czono warstwy odsączające, położono 
warstwę górną podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości 20 cm, nawierzchnię  
z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych (warstwa wiążąca) o grubości 
5 cm oraz warstwę ścieralną, grubą na  
3 cm. Przy drodze powstały także przepu-
sty rurowe oraz betonowe krawężniki. 

W Rumunkach zakończył się pierw-
szy etap utwardzenia nawierzchni na 
lokalnej drodze gminnej. Wyrównano 
istniejącą podbudowę tłuczniem ka-
miennym o gr. 5 cm, a także położono 
warstwę ścieralną z mieszanek mine-

ralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości  5 cm.

Przebudowano drogę gminną Sta-
ry Kamień-Guzew. Był to kolejny etap 
prac drogowym w miejscowości. Prace 
budowlane polegały na zagęszczeniu 
i wyrównaniu istniejącej podbudo-
wy tłuczniem kamiennym o grubości  
10 cm, a także położeniu nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm.

Powstał odcinek drogi na Osiedlu 

pod Brzozami w Nowym Grabiu. Za-
gęszczono i wyprofilowano podłoże  
a także położono warstwę górną pod-
budowy z kruszyw łamanych o grubo-
ści 15 cm. Drogi oraz zjazdy wykonano 
z kostki brukowej betonowej o grubo-
ści 8 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej. 

We wszystkich przypadkach regu-
lacji poddane zostały pobocza. 

Za wykonanie inwestycji odpowie-
dzialna była firma DROG BET z Socha-
czewa. Całkowity koszt wykonanych 
prac wyniósł ponad pół miliona złotych. 
Inwestycja sfinansowana została ze 
środków Miasta i Gminy Gąbin. Nie były 

to ostatnie prace drogowe  w tym roku. 
Planowane są dalsze inwestycje na ca-
łym obszarze ziemi gąbińskiej, m.in. 
na odcinkach Grabie Polskie-Okolusz-
-Strzemeszno, Góry Małe-Górki, Góry 
Małe-Karolew-Potrzebna w Korzeniów-
ce, na ul. Słonecznej w Gąbinie oraz na 
Osiedlu pod Klonami. 

Oprac: W.Olszewski
Fot: A. Świerzyński, W. Olszewski

Rozkładarka kładąca masę asfaltowąMaszyny przy pracy...
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Powstał nowy odcinek drogi 
na ul Dobrowolskiego w Gąbinie. 
Koszt inwestycji wyniósł prawie 
80 tys. zł. Na odcinku stu metrów 
zagęszczono i wyprofilowano pod- 
łoże, położono warstwę odci-
nającą oraz dwie warstwy kru-
szy łamanych o łącznej grubości  
25 cm. W pasie jezdni ułożono 
kostkę brukową o grubości 8 cm. 
Wybudowano także  progi zwal-
niające oraz zamontowano odpo-
wiednie oznakowanie drogowe. 

Prace budowlane wykonał ZA-
KŁAD USŁUG DROGOWYCH JÓZEF 
PANUŚ z Woźników koło Radzanowa.

Budowa nowego odcinka dro-
gi była kolejną inwestycją pro-
wadzoną na ul. Dobrowolskiego.  
W zeszłym roku została ona w ca-
łości skanalizowana. 

oprac: W. Olszewski

W Gąbinie powstały niebieskie 
koperty

Budowa drogi
ul. Dobrowolskiego

Remont
chodnika

Na obszarach, gdzie wyznacza się 
miejsca postojowe, należy przewidzieć 
stanowiska przeznaczone dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych. Stano-
wiska postojowe dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych powinny mieć na-
wierzchnię barwy niebieskiej

Niebieskie oznakowanie powstało 
na Starym Rynku w Gąbinie. Wykona-
ła je firma ZNAGAR z Warszawy. Zna-
ki P-20 koperta oraz P-4 miejsce dla 
pojazdu osoby niepełnosprawnej, na-
malowane zostały przed gąbińskim ratu-
szem oraz w pobliżu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatko-
wo wymalowane zostały znaki P-23 ro-
wer (miejsca postojowe dla rowerów). 
Koszt inwestycji wyniósł 1800 zł.

Niebieskie oznakowania są dosko-
nale widoczne i zmniejszają ryzyko 
zajęcia miejsca parkingowego przez 
osoby do tego nieuprawnione. W Pol-
sce z kopert dla niepełnosprawnych 
korzysta ponad 400 tys. osób.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

We wrześniu br. na Starym Rynku w Gąbinie pojawiły się nowe oznakowania miejsc par-
kingowych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany związane są z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r.

We wrześniu br. wyremontowany 
został odcinek chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 577. Prace budowla-
ne prowadzono na odcinku ok. 200 m. 
Remont wykonany był przy współ-
udziale środków Miasta i Gminy Gąbin.

Inwestycja polegała na poszerzeniu 
istniejącego chodnika oraz położeniu 
kostki brukowej o grubości 6cm. Prace 
budowlane wykonała firma P.H.U. BU-
DOMAX z Gostynina. Koszt inwestycji 
ze strony samorządu, wyniósł ponad 
22 tys. zł

Wrześniowe prace budowlane były 
kolejnym etapem remontu chodni-
ka przy ul. Rogatki Gostynińskie oraz 
ul. Felicjana Sławoja Składkowskie-
go, prowadzonych przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tak jak  
w przypadku poprzednich inwestycji, 
Miasto i Gmina Gąbin wsparło finan-
sowo lokalne działania MZDW. 

oprac: W. Olszewski

Nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy gąbińskim ratuszu

Ulica Dobrowolskiego w czasie prac  
budowlanych
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Narodowa Ekspedycja, to cieszący 
się ogromna popularnością program, 
emitowany w Państwowej Telewizji 
Litewskiej LRT. Występujący w nim 
historycy, dziennikarze oraz artyści  
(profesor historii na  Uniwersytecie 
Wileńskim, Alfredas Bumblauskas; 
przyrodnik Selemonas Paltanavičius; 
kierowca rajdowy Benediktas Vana-
gas; muzyk Gabrielius Liaudanskas-
-Svaras; właściciel restauracji Arminas 
Darasevičius) przemierzający obszary 
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów i odkrywający jej historię, kuchnię 
i obyczaje. Litewska wyprawa odbywa 
się szlakami wodnymi. Jej uczestnicy 
poruszają się za pomocą tradycyjnych, 
drewnianych łodzi. Jest to już trzeci 
sezon programu, tym razem  w cało-
ści poświęcony Polsce. W poprzed-
nich odsłonach ekspedycja odwiedziła  
Litwę i Białoruś.

Na spotkanie zaproszeni zostali oko-
liczni mieszkańcy. Z Litwinami spotkali 
się również lokalni artyści oraz ludzie 
Wisły ze Stowarzyszenia Przystań 624. 
Stronę Polską reprezentowali m.in. pre-
zes Przystań 624, Michała Szymajda; 
artystka, Maja Wojnarowska; kapitan 
żeglugi śródlądowej, Stanisław Fidelis; 
pochodzący z Płocka reżyser filmów 
dokumentalnych, Tadeusz Bystram oraz 
dyrektor Teatru Dramatycznego z Płoc-
ka, Marek Mokrowiecki.

Litwini przypłynęli do Jordano-
wa łodziami Vitautas Didysis (Witold 
Wielki) oraz Vytis (Pogoń). Konstrukcja 
i metoda budowy jednostek jest taka 
sama  jak 250 lat temu. Podobne łodzie  
przemierzały rzeki Pierwszej Rzeczpo-
spolitej – Wisłę, Dniepr, Niemen.

W przygotowanym przez Narodową 
Ekspedycję nadwiślańskim obozowi-
sku, lokalni mieszkańcy oraz członko-
wie Przystani 624, zostali zaproszeni na 
wspólny posiłek. Dominowały oczywi-
ście dania kuchni litewskiej. Nie zabra-
kło także tradycyjnych nalewek. Jedna 
z nich, Trzy Dziewiątki pochodzi jeszcze 
z czasów sarmackich a jej przepis znaj-
duje się ponoć w Panu Tadeuszu.

Siedząc przy ognisku, śpiewając 
tradycyjne ludowe pieśni, Polacy i Li-

twini rozmawiali na temat kultury, 
wspólnej historii oray obyczajów. Spo-
tkanie zakończyło się późną nocą. Ca-
łość została sfilmowana i w niedalekiej 
przyszłości zagości na ekranach litew-
skiej telewizji.

Gdy spotkanie przy ognisku prze-
obraziło się w prawdziwą ucztę z pie-
czoną kaczką w marchewce, podaną 

Niezwykli goście
z Litwy
W ostatnią sobotę czerwca, ziemię gąbińską odwiedzili niezwykli goście. Przy Jordanow-
skiej figurze Św. Jana Nepomucena, spotkali się mieszkańcy ziemi gąbińskiej oraz uczest-
nicy litewskiego programu popularno-naukowego Narodowa Ekspedycja.

z kaszą gryczaną, głos zabrał Prezes 
Stowarzyszenia Przystań 624, Michał 
Szymajda. – Wszyscy poczuliśmy się 
wyjątkowo. Litwini zaskoczyli nas swo-
ją gościnnością. Nikt z nas nie spodzie-
wał się takiego przyjęcia – podsumo-
wał wizytę.

opracowanie: W. Olszewski
fot: M. Szymajda

Tradycyjne łodzie, którymi do Jordanowa przypłynęli Litwini

W oczekiwaniu na Litewską ekspedycję... Obóz telewizji litewskiej w Jordanowie

W czasie kręcenia zdjęć...
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Gąbińska rewitalizacja zabytków
Projekt, dofinansowany ze środ-

ków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014-2020, przewiduje gruntowny 
remont dwóch okazałych gąbińskich 
zabytków. 

Budynek przy ul. Kościuszki został 
wybudowany w XIX wieku. Pełnił wiele 
funkcji społecznych. Był m.in. siedzi-
bą sądu grodzkiego, zaś po II wojnie 
światowej, szkoły podstawowej, gim-

nazjum i liceum ogólnokształcącego.  
W późniejszych latach na jego obsza-
rze zlokalizowany był zakład produk-
cyjny. Od kilkunastu lat budynek stoi 
pusty. W ramach programu rewitaliza-
cji dawny sąd grodzki zostanie osuszo-
ny; powstanie nowa klatka schodowa 
z windą zewnętrzną oraz podjazd dla 
osób niepełnosprawnych; nastąpi re-
mont elewacji budynku z całkowitą 
wymianą stolarki oraz gruntowna mo-

dernizacja sieci elektrycznej i sanitar-
nej. Przebudowana zostanie kotłownia 
węglowa. Dzięki temu możliwe sta-
nie się zamontowanie wydajniejszej 
i czystszej instalacji gazowej. Ponadto 
nastąpi wymiana pokrycia dachu. Po 
modernizacji, obiekt będzie spełniał 
szereg funkcji użytkowych. Pomiesz-
czenia budynku zostaną przeznaczone 
na potrzeby lokalnych grup artystycz-
nych, m.in. zespołów muzycznych, kół 

Sąd grodzki - elewacja północna. Projekt... 

Plan rewitalizacji kamienicy przy ul. Stary Rynek 6

... i stan obecny

Dokończenie ze str. 1
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Sąd grodzki - elewacja południowa

jest przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin, nadzorującego prace jednostek 
zaangażowanych w przedsięwzięcie 
(Komitet Rewitalizacyjny, poszczegól-
ne referaty Urzędu Miasta i Gminy 
Gąbin oraz organizacje pozarządowe). 
Środki finansowe przewidziane na in-
westycje rozwojowe będą pochodziły 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu własnego 
Miasta i Gminy Gąbin. Sama renowa-
cja i przebudowa gąbińskich zabytków 
to owoc wieloletnich starań dziesiątek 
osób, zaangażowanych w planowanie, 
przygotowanie i opracowanie szczegó-
łowych założeń dla tych wielomiliono-
wych inwestycji. Ich  realizacja właśnie 
wkracza w decydującą, końcową fazę 
wykonawczą. 

Oprac: W.Olszewski
Fot: A. Świerzyński

Rynek PTZ

teatralnych, zespołów tanecznych, 
chóru. Swoje siedziby i filie znajdą 
tam także organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne, biblioteka czy 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.  
W dawnym sądzie grodzkim odbywać 
się będą sympozja, szkolenia, wysta-
wy, wernisaże oraz konkursy. Powsta-
nie tam także sala koncertowa. 

Kamienica przy Starym Rynku, to 
najstarszy budynek w mieście i jedno-
cześnie, obok ratusza, najcenniejszy 
zabytek Gąbina. Zbudowana w 1809 
roku, swoją konstrukcją nawiązuje do 
architektury barokowej. W 1885 roku 
w kamienicy urodził się ostatni pre-
mier II RP, Sławoj Felicjan Składkowski. 
Przed pierwszą wojną światową była 
siedzibą lokalnego gimnazjum. W jej 
murach znajdował się także miejsco-
wy sąd gminny. W ostatnich latach, 
kamienica była siedzibą Społecznego 
Muzeum Ziemi Gąbińskiej im. Sławo-
ja Felicjana Składkowskiego oraz sto-
warzyszeń: Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej oraz Związku Pił-
sudczyków Oddział Gąbin. W ramach 
renowacji przeprowadzone zostanie 
osuszanie budynku, dobudowana 
będzie zewnętrzna klatka schodowa  
z windą zewnętrzną i podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych. Wymie-
nione zostanie również pokrycie da-

chowe. W ramach prac, zaplanowany 
jest także gruntowny remont elewacji  
z całkowitą wymianą stolarki. W sa-
mym budynku, przebudowie ulegnie 
część pomieszczeń. Wszystko po to, 
by wyremontowany obiekt jak najle-
piej spełniał swoją rolę użyteczności 
publicznej. Zabytkowa kamienica bę-
dzie po remoncie siedzibą Społeczne-
go Muzeum Ziemi Gąbińskiej, a także 
TMZG i Związku Piłsudczyków Oddział 
Gąbin. W czterech salach znajdzie 
się miejsce na działalność kulturalną  
i społeczną, a także na organizację 
konkursów, wystaw i spotkań. 

Inwestycje mają zostać ukończo-
ne już latem 2018 roku. Zrealizowane 
będą dzięki środkom własnym, po-
chodzącym z budżetu Miasta i Gminy 
Gąbin jak i pozyskanym środkom ze-
wnętrznym.

Program rewitalizacji gąbińskich 
zabytków jest częścią szerszego przed-
sięwzięcia, swoim zasięgiem obej-
mującego cały obszar Miasta i Gminy 
Gąbin i rozłożonego w czasie na wiele 
najbliższych lat. Stanowi on ważny pro-
jekt lokalnego samorządu. W swoich 
ogólnych założeniach obejmuje akty-
wizację społeczną mieszkańców, inwe-
stycje w infrastrukturę, kulturę, tury-
stykę oraz rozwój przedsiębiorczości. 
Cały projekt rewitalizacji prowadzony 
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OSP Gąbin otrzymała średni ze-
staw hydrauliczny w skład którego 
wchodzą: agregat hydrauliczny, rozpie-
racz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, 
rozpieracz kolumnowy oraz dwa węże 
przedłużające o długości 10m. Sprzęt 
dostarczyła firma FIREMAX.

Opis zamówionych elementów:

Agregat Hydrauliczny P 630 SG
Doskonały agregat do wykorzysta-

nia podczas każdej akcji ratowniczej. 
Idealny na wyposażenie ratowniczego 
zestawu średniego. Cechuje go przede 
wszystkim mobilność, wysoka wydaj-
ność przy jeszcze szybszej pracy oraz 
funkcja TURBO, dzięki której jednym 
ruchem ręki można dwukrotnie zwięk-
szyć przepływ oleju, dwukrotnie przy-
spieszając działanie narzędzia. 

(źródło:www.firemax.pl)

Rozpieracz ramieniowy SP 310
Rozpieracz SP 310 to numer jeden 

wśród rozpieraczy ramieniowych - to 
najlepsze połączenie siły, wagi, roz-
warcia ramion i łatwości obsługi. Jego 
wszechstronność wzbudza zachwyt 
ratowników na całym świecie. Dzię-
ki opatentowanym wielofunkcyjnym 
końcówkom i unikalnej ergonomicz-
nej budowie można go stosować do 
rozpierania, korowania, ciągnięcia 
i ściskania, bez konieczności wymia-
ny końcówek. W ten sposób działasz 
szybciej i bezpieczniej. Wraz z końców-
kami zgniatającymi może służyć jako 
zaciskacz do rur. 

(źródło: www. sprzet-poz.pl)

Nożyce hydrauliczne S311
Geometria ostrzy nożyc S 311 

opracowana została z myślą o ratow-
nictwie drogowym, z uwzględnieniem 
jego szczególnych wymagań. Nożyce  
S 311 to idealne połączenie parame-
trów otwarcia, siły cięcia i niewielkiej 
wagi. To topowy produkt w klasie lek-
kich nożyc, których tysiące są w użyciu 
na całym świecie. 

(źródło: www. sprzet-poz.pl)

Rozpieracz kolumnowy R412
Rozpieracz R 412 to 1-tłokowe, lek-

kie narzędzie o idealnie dobranej sile 
rozpierania. 

(źródło: www.ppoz.sklep.pl)

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP 
Gąbin
W maju gąbińscy strażacy otrzymali nowy sprzęt ratowniczy. Zakup sfinansowano ze środ-
ków Miasta i Gminy Gąbin (4 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (30 tys. zł), Fundacji Orlen Dar Serca (25 tys. zł) oraz 
OSP Gąbin (1 tys. zł). Cała inwestycja opiewała na kwotę 60 tys. zł.

Zakupiony sprzęt znacząco zwiększa możliwości gąbińskiej jednostki 
OSP w zakresie ratownictwa drogowego. Narzędzia hydrauliczne pozwalają  
szybko dostać się do osób poszkodowanych w wypadkach. Strażacy z OSP 
Gąbin pod względem ilości odbytych akcji są na pierwszym miejscu w po-
wiecie oraz na osiemnastym w województwie. Głównie są to wyjazdy lokal-
ne, do wypadków, dlatego zakupiony sprzęt był bardzo potrzebny.

Nowe urządzenia zastąpiły stare, wysłużone już modele.

Nowy sprzęt ratowniczy w garażu OSP Gąbin
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Sprzęt strażacki dla OSP Lipińskie 
i OSP Topólno

OSP Lipiński wzbogaciło się o dwie 
sztuki ubrań koszarowych oraz cztery 
komplety ubrań bojowych. Zakup ma-
teriałów finansowany był z budżetu 
Miasta i Gminy Gąbin oraz przez Staro-
stwo Powiatowe w Płocku (które prze-
kazało na ten cel 5 tys. zł).

Strażacy z Topólna otrzymali cztery 
sztuki hełmów, dwie sztuki ubrań ko-
szarowych oraz pilarkę łańcuchową. 
Również i w tym przypadku, zakup 
sprzętu finansowany był przez Miasto 
i Gminę Gąbin oraz Starostwo Powia-
towe w Płocku. Kwota dofinansowania 
przez Starostwo wyniosła 5 tys. zł.

Zakupione elementy dostarczono 
strażakom w czerwcu i lipcu br.

opracowanie: W. Olszewski

10 maja 2017 roku podpisano umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Lipińskich i Topólna. Jednostki OSP otrzymały  kom-
plety ubrań oraz sprzęt mechaniczny.

W Gąbinie powstaje pierwszy mural 
miejski. Dzieło lokalnego artysty, Dawida 
Wojtalewicza, nabiera kształtów na ścia-
nie budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II. 
Przedstawia przedwojenny Gąbin z pa-
noramą na neogotycki kościół, nieistnie-
jące dziś kamienice oraz ratusz.

Temat murali w Gąbinie liczy kilka 
lat. Zainicjował go Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który w czasie wystaw malar-
skich, organizowanych przez lokalny 
Związek Piłsudczyków, nawiązał kontakt 
z młodym artystą z Gąbina, Dawidem 
Wojtalewiczem. Projekt przewiduje po-
wstanie kilku murali, które ukażą daw-

Gąbiński mural
ny, przedwojenny Gąbin, z całą otoczką 
i klimatem, straconym bezpowrotnie 
podczas ostatniej wojny światowej. 
Pierwsze ścienne malowidło przedsta-
wia fragment Starego Rynku. 

Mural tworzony jest przez Dawi-
da Wojtalewicza, gąbińskiego artystę, 
studenta Royal Academy of Fine Arts 
w Antwerpii. Materiały i sprzęt do rpa-
cy zapewnia Miasto i Gmina Gąbin.

Murale, to malowidła ścienne, 
tworzone zazwyczaj na dużych po-
wierzchniach. W Polsce najwięcej tego 
typu obiektów znajduje się w Łodzi. 
Stanowią doskonałą formę zagospo-
darowania pustych przestrzeni budyn-
ków, łącząc w sobie wiele walorów – 
estetycznych, kulturowych, edukacyj-
nych, reklamowych i turystycznych.

oprac i fot. W. Olszewski
W trakcie malowania...

Burmistrz Krzysztof Jadczak  
wraz z Dawidem Wojtalewiczem Mural w czasie prac wykończeniowych



12

www.gabin.pl

Na dobrzykowskiej nekropolii pocho-
wanych jest 306 polskich żołnierzy, pole-
głych w okolicznych walkach z niemiec-
kim najeźdźcą. Wszyscy oni spoczywają 
w zbiorowej, wojskowej kwaterze. Żyją-
cy świadkowie wrześniowych wydarzeń, 
a także osoby interesujące się historią, 
potwierdziły jednak istnienie nieozna-
kowanego, zbiorowego grobu żołnierzy, 
znajdującego się w pasie cmentarnego 
chodnika. Konieczne było przeprowa-
dzenie prac archeologicznych. 

Dzięki zaangażowaniu lokalnych 
mieszkańców (m.in. Huberta i Stanisła-
wa Łyzińskich), skupionych  w Społecz-
nym Komitecie Pamięci o Obrońcach 
Dobrzykowa z 1939 roku;  Stowarzy-
szenia Pro Patria; księdza Grzegorza 
Mierzejewskiego, Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin oraz pracowników gą-
bińskiego ratusza, udało się przepro-
wadzić wszelkie niezbędne procedury 
prawne, wymagane do dokonania eks-
humacji. 3 lipca 2017 roku, na dobrzy-
kowskim cmentarzu pojawili się pra-
cownicy Instytutu Pamięci Narodowej. 
Nadzór archeologiczny w imieniu IPN 
prowadziła dr Dominika Siemińska.

W zbiorowym grobie odnaleziono 
szczątki trzynastu osób (11 żołnierzy wal-
czących pod Dobrzykowem oraz dwóch 
kolejarzy). Wśród żołnierzy był prawdo-
podobnie  co najmniej jeden oficer. Ciała 
pochowane zostały przez Niemców, wraz 
z wyposażeniem.

Ekshumacja żołnierzy 
walczących pod Dobrzykowem
Od 3 do 5 lipca na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie, prowadzono prace ekshumacyj-
ne przy mogile żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku.

Prace badawcze prowadzone m.in. 
przez dr. Bogumiłę Zalewską-Opasiń-
ską pozwoliły wstępnie ustalić tożsa-
mość jednego z poległych – oficera. 
Okazał się nim podporucznik Florian 
Ewertowski z 59. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej, wchodzącego w skład  
15. Dywizji Piechoty. 

Archeolodzy natrafili na liczne 
przedmioty (łyżki, chlebaki, obuwie, 
rzeczy osobiste), ale także na grana-
ty i magazynki do karabinu maszyno-

wego Browning wz. 28 czy karabinu 
Mauser wz. 98. Niezbędna była pomoc 
saperów z pobliskich jednostek woj-
skowych.

Wydobyte szczątki zostały zbada-
ne przez archeologów i antropologów,  
dokładnie opisane i sfotografowane. 
Więcej informacji na temat tożsamo-
ści poległych będzie można uzyskać po 
przeprowadzeniu testów DNA.

W 1939 roku Dobrzyków oraz oko-
lice, były świadkiem intensywnych 
walk, które przeszły do historii jako 
Bitwa pod Dobrzykowem. Oddziały 
polskie (19 pp. im. „Odsieczy Lwowa”, 
59pp i 61pp) starły się z wojskami  
III Wschodnio brandenburskiej Dywizji 
Piechoty. Dzięki poświęceniu polskich 
żołnierzy udało się częściowo zatrzy-
mać niemieckie wojska i spowolnić ich 
marsz ku stolicy. Umożliwiło to także 
zabezpieczenie północnej flanki wojsk 
polskich walczących nad Bzurą. Dowo-

dem tych wydarzeń są liczne mogiły 
żołnierskie, m.in. w Dobrzykowie, Gą-
binie, Czermnie i Troszynie Polskim.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński, 

Pro Patria

Archeolodzy i członkowie dobrzykowskiego komitetu podczas prac ekshumacyjnych

Pan Maciej Łyziński pracujący  
przy odkopywaniu szczątków poległych  
żołnierzy

Znakowanie terenu przez pracowników IPN

Ekshumowane szczątki żołnierzy września 39’
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Uroczysty pocchówek ekshumowanych 
szczątków w Dobrzykowie

Wszystko zaczęło się 78 lat temu. 
Wrzesień 1939 roku był nadzwyczaj 
słoneczny i suchy. Lato ewidentnie 
nie chciało ustąpić miejsca jesieni, tak 
jakby wiedziało, że będzie to jesień 
długa i dla Polski wyjątkowo ciężka. I 
tak pod błękitnym niebem, maszero-
wali na front rezerwiści, a wśród nich 
ppor. Florian Ewertowski. W ostatnich 
dniach sierpnia pożegnał swoją ciężar-
ną żonę, Pelagię i wraz z innymi żołnie-
rzami 59. pp wyruszył z Inowrocławia 
na spotkanie z wrogiem. Mijały dni, z 
nieba zamiast jesiennego deszczu le-
ciały bomby, a Wojsko Polskie coraz 
bardziej cofało się w głąb kraju. Obie-
cana pomoc z zachodu nie nadeszła. W 
drugim tygodniu września Niemcy byli 
już o krok od Warszawy. Polska armia, 
choć mocno nadwyrężona, nie straciła 
jeszcze swoich zdolności operacyjnych. 
Przygotowywała się do wielkiego kontr-

17 września 2017 roku na dobrzykowskim cmentarzu odbyły się uroczystości ponownego 
pochówku ekshumowanych żołnierzy i kolejarzy, poległych w czasie kampanii wrześnio-
wej 1939 roku.

ataku, mającego odeprzeć wroga spod 
stolicy. Ppor. Ewertowski znalazł się 
wtedy w okolicy Gąbina i Dobrzykowa. 
Niemcy właśnie zajęli Płock i utworzy-
li przyczółek na lewym brzegu Wisły. 
Było to śmiertelne zagrożenie dla kon-
centrujących się wojsk polskich. Atak 
z flanki mógł pokrzyżować śmiałe pla-
ny gen. Kutrzeby. Konieczne stało się 
zniszczenie utworzonych przyczółków. 
Pod Dobrzykowem rozegrała się wtedy 
krwawa bitwa. Polacy raz za razem ata-
kowali niemieckie wojska, które mocno 
już trzymały się lewego brzegu Wisły. 
Był 13 września 1939 roku. Tego dnia 
ppor. Ewertowski padł martwy. Zaled-
wie kilkadziesiąt kilometrów dalej jego 
żona urodziła syna. Byłeś piękny i mło-
dy. Kochałeś mą mamę, a poległeś na 
wojnie, ku ojczyzny chwale– napisał po 
latach Pan Eugeniusz, syn ppor. Ewer-
towskiego. Po walkach Niemcy pocho-

wali poległych żołnierzy w zbiorowych 
mogiłach. Część szczątków przeniesio-
no później do kwater żołnierskich na 
cmentarzu w Dobrzykowie.  Ciała ppor. 
Ewertowskiego nie udało się odna-
leźć i zidentyfikować. I tak mijały lata. 
Pamięć o tragicznych wydarzeniach z 
1939 roku była jednak wśród miesz-
kańców żywa. Umrzeć nie pozwalał jej 
Henryk Jadczak, nauczyciel, harcerz i 
lokalny działacz społeczny, dbający by 
co roku godnie upamiętniać rocznicę 
walk pod Dobrzykowem. Po nim trady-
cje kultywowała dr Bogumiła Zalewska 
Opasińska (dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 
r.) oraz ks. Grzegorz Mierzejewski. A że 
wszystko, co jest pielęgnowane, wydaje 
owoc podwójny, tak i młode pokolenie 
mieszkańców Dobrzykowa działa dziś 
na rzecz zachowania lokalnej spuścizny 
historycznej.

Trumny ze szczątkami żołnierzy w dobrzykowskim kościele tuż przed uroczystościami



14

www.gabin.pl

Dalsza część opowieści rozgrywa 
się w czasach współczesnych. Hubert 
Łyziński, młody pasjonat historii wraz 
z innymi osobami, założył stowarzysze-
nie. Społeczny Komitet Pamięci Obroń-
ców Dobrzykowa z 1939 r. ma na celu 
kultywowanie pamięci o wydarzeniach 
z września 39’. Relacje świadków oraz 
zgromadzone dokumenty pozwala-
ły przypuszczać, iż na dobrzykowskim 
cmentarzu znajduje się jeszcze jedna, 
zbiorowa mogiła, obecnie przykryta 
chodnikiem. Był to sygnał do działa-
nia. Dzięki zaangażowaniu Huberta i 
całego komitetu, udało się wstępnie 
zlokalizować miejsce mogiły. Pomoc 
Burmistrza Krzysztofa Jadczaka i pra-
cowników urzędu Miasta i Gminy Gąbin 
doprowadziła z kolei do rozpoczęcia 
prac poszukiwawczych, prowadzonych 
przez Instytut Pamięci Narodowej. Gdy 
w lipcu 2017 roku oczom archeologów 
ukazały się podkute buty, przedmioty 
osobiste, granaty, naboje oraz kości, 
było już pewne, że trafiono na właści-
wy trop. Odnaleziono szczątki trzynastu 
osób. Wśród nich było dwóch koleja-
rzy. Odkryto także oficerskie gwiazdki. 
Duża ilość zgromadzonych i opraco-
wanych materiałów historycznych po-
zwalała przypuszczać, iż należały one 
do oficera z 59 pp. Czyżby odnaleziono 
szczątki ppor. Ewertowskiego? Praca dr 
Zalewskiej Opasińskiej oraz archeolo-
gów i antropologów  rozwiała wszelkie 
wątpliwości. Kości poddano badaniom 
DNA, jednak fakt, iż jedna z osób zło-
żonych w mogile to Ewertowski, jest 
prawie w stu procentach pewny. Wraz z 
podporucznikiem w mogile spoczywali 
(prawdopodobnie): Stefan Stępowski, 
Teofil Morawski, Aleksy Korytowski 
oraz Lajb Rachniłowicz i Stanisław Kryp-
ski. W większości byli to żołnierze 59 
pp. pochodzący z Wielkopolski. Szczątki 
przeniesiono do drewnianych trumien. 
Podjęto także decyzje o uroczystym, 
ponownym pochówku, który zaplano-
wano na 17 września 2017 roku.

Strażacy z OSP Dobrzyków przygotowujący się do przeniesienia szczątków na cmentarz 

Przemarsz z kościoła na cmentarz, gdzie odbyły się główne uroczystości pogrzebowe
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Uroczystości pogrzebowe rozpoczę-
ły się przed kościołem katolickim w Do-
brzykowie. Przy żołnierskich trumnach 
ustawionych przed ołtarzem stanęła 
kompania honorowa Wojska Polskiego, 
strażacy OSP Dobrzyków oraz grupy re-
konstruktorów. W uroczystym konduk-
cie żałobnym przeszli oni na cmentarz 
parafialny, gdzie miała odbyć się Msza 
Święta w intencji poległych żołnierzy 
września 1939 roku. Uroczystość zgro-
madziła około 1,5 tys. osób. Przybyli 
nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale tak-
że rodziny ekshumowanych żołnierzy, 
przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, władz rządowych  
i samorządowych oraz organizacji 
rządowych i pozarządowych z całego 
kraju. 17 września, w tak ważny dla 
Polaków dzień zdradzieckiej napaści 
ze wschodu, Miasto i Gmina Gąbin po-
żegnało tych, którzy 78 lat temu opusz-
czając swoją ukochaną Wielkopolskę  
i broniąc kraju przed niemiecką agresją, 
polegli w obronie nieznanej im ziemi 
gąbińskiej i dobrzykowskiej.

Na cmentarzu o godzinie 10.00 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. 
Przewodniczył jej ks. Kanonik Andrzej 
Smoleń, delegat Biskupa Płockiego. 
Wspomagali go: ks. ppłk. Piotr Majka 
(delegat biskupa polowego WP), Pro-
boszcz Parafii Dobrzyków Jarosław Fe-
renc, ks. prof. Andrzej Rojewski oraz 
ks. Grzegorz Mierzejewski. W trakcie 
kazania poruszone zostały wątki histo-
ryczne, dotyczące wydarzeń z okresu 
II wojny światowej. Zamordowano mi-
liony naszych obywateli, zrujnowano 
nasz kraj, cofnięto nas w rozwoju cy-
wilizacyjnym o długie lata i pozbawio-
no suwerenności – mówił ks. Smoleń. 
Wszystko w imię wolności, którą my, 
Polacy, tak bardzo sobie ukochaliśmy. 
Chcieliśmy być wolni i wolność sobie 
zawdzięczać – mówił dalej (cytując 
ostatniego delegata rządu RP Jana 
Jankowskiego) ks. Smoleń. Wspomniał 
także o pojednaniu narodu polskiego 
i niemieckiego, które (…)jeśli ma być 
szczere i autentyczne, może się doko-
nać wyłącznie na gruncie prawdy.

W trakcie uroczystości głos za-
brał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Krzysztof Jadczak. Ziemia gąbińska  
i dobrzykowska usłana jest mogiłami 
tych, którzy przez wieki ginęli tutaj za 
ojczyznę. My jesteśmy spadkobiercami 
ich pamięci – powiedział. Wspomniał 
również o krwawych walkach we wrze-
śniu 1939 roku. Mogiły żołnierskie  
w Dobrzykowie, Gąbinie, Czermnie  
i Troszynie są tego wielkim świadec-
twem, a wszyscy, którzy w nich leżą, to 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin 
wielcy bohaterowie.

Z kolei zastępca dyrektora Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, Tomasz 
Gliniecki wspomniał – Przeszłość to nie 
tylko historia, to nie tylko naukowcy, 
uniwersytety i nie tylko muzea, w któ-
rych chowamy pamiątki, żeby je od-
wiedzać. Przeszłość to również pamięć. 
I przeszłość to również tożsamość. Do 
tego potrzebni są ludzie tacy, jak wy, 
tacy którzy będą pamiętali i tacy, któ-
rzy będą budowali tożsamość. Dodał 
również symbolicznie – Przejechałem 

Kompania honorowa Wojska Polskiego przed kościołem w Dobrzykowie

Księża uczestniczący w uroczysto-
ściach ponownego pochówku

Poczet Sztandarowy Polskich Kolei 
Państwowych

Grupy rekonstrukcyjne podczas 
uroczystości
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drogę między Westerplatte a Dobrzy-
kowem. Dwa ważne miejsca, w któ-
rych 78 lat temu za wolność i niepodle-
głość walczył żołnierz polski.

Znajomością lokalnej historii wy-
kazał się Senator RP, Marek Marty-
nowski, opowiadając zgromadzonym 
o losach ziemi gąbińskiej i dobrzykow-

skiej w czasie wojny, a także w okresie 
Stalinowskim, kiedy to działało tutaj 
niepodległościowe podziemie.

Ważnym i symbolicznym punktem 
uroczystości było złożenie kwiatów  
i zapalenie znicza przez syna ppor. 
Ewertowskiego, Pana Eugeniusza. 
Po 78 latach w końcu odnalazł swo-

jego ojca, spoczywającego od teraz 
ze wszystkimi honorami, w kwaterze 
żołnierskiej na cmentarzu w Dobrzy-
kowie. Podziękował on wszystkim 
zaangażowanym, a zwłaszcza burmi-
strzowi, za to, co lokalna społeczność 
robi na rzecz historii i pamięci, pielę-
gnując nie tylko pamięć historyczną,  

Ks. Grzegorz Mierze-
jewksi podczas obrzę-
dów pogrzebowych

Trumny ze szczątkami niesione przez strażaków  
z OSP Dobrzyków wraz z asystą Wojska Polskiego

Orkiestra OSP Gąbin podczas 
przemarszu na cmentarz

Kompania honorowa WP...

Ks. Prof. Andrzej Rojewski wraz  
z prezes TMZG, Anną Ostrowską  
i Lechem Łukaszewskim

Na zdjęciu: burmistrz Krzysztof Jadczak, senator Marek  
Martynowski, z-ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej  
w Gdańsku Tomasz Gliniecki 
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W dniu dwunastym  
i trzynastym września
Nad brzegiem wiślanym, wśród traw
Leżeli w rynsztunku żołnierze
I niczym już dla nich był strach

A słońce świeciło czerwono
Skąpane w żołnierskiej krwi
Polegli za Polskę i honor
Nad Wisłą i na polskiej wsi

Śpijcie żołnierze
Spokojnym, twardym snem
Kochaliście szczerze
Ojczyznę swą
Niech szumią wam drzewa
Mazowieckich pól
Dla was piosenkę śpiewa
Słowików chór

Fragment hymnu Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r.  
na podstawie utworu Marii Koterbskiej  
- O śpijcie żołnierze

ale także dbając o cztery mogiły żoł-
nierzy września 1939 i wszystkie inne 
miejsca pamięci związane z bogatą 
kartą dziejową ziemi gąbińskiej.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Sali OSP Dobrzyków, gdzie mia-
ła miejsce premiera filmu dokumen-
talnego, przygotowanego przez ks. 
Grzegorza Mierzejewskiego O śpijcie 
żołnierze.

W trakcie uroczystości nie zapo-
mniano o wolontariuszach, pracu-

jących przy ekshumacji i wszystkich 
zaangażowanych w przygotowanie po-
chówku. Ks. Mierzejewski wręczył im  
pamiątkowe medale.

Pochówek w Dobrzykowie był 
zwieńczeniem historii, która zaczęła 
się pierwszego września 1939 roku. 
Po 78. latach szczątki Floriana Ewer-
towskiego oraz innych poległych pod 
Dobrzykowem wreszcie spoczęły  
w godnym miejscu pamięci.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Na zdj. Kierownik Delegatury Urzędu  
Wojewódzkiego Marlena Mazurska  
i Skarbnik MiG Gąbin Joanna Stańczak

Syn ppor Ewertowskiego składa kwia-
ty przy zbiorowej mogile żołnierzy 
września 39’
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Dzień Wisły w Dobrzykowie rozpo-
czął się od zawodów sportowych (pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin). Amatorzy aktywnego spędza-
nia wolnego czasu, mogli wziąć udział 
w  turnieju piłki nożnej, piłki siatkowej 
czy torze przeszkód. Tego poranka na 
orliku w Dobrzykowie o Puchar Wisły 
2017 rywalizowało siedem drużyn. Po-
goda dopisała, zaś cały turniej okazał 
się być bardzo udanym. Zacięta piłkar-
ska rywalizacja wyłoniła zwycięzców:
•	 I miejsce – Starsi Absolwenci 

Szkolni z Dobrzykowa
•	 II miejsce – Zespół z Nowego 

Grabia
•	 III – Młodsi Absolwenci Szkolni 

z Dobrzykowa
•	 IV – Gimnazjum w Dobrzykowie
•	 V – OSP Dobrzyków

W turnieju siatkowym, wystąpiły 
dwie drużyny żeńskie ze szkoły podsta-
wowej w Dobrzykowie oraz gimnazjum 
w Dobrzykowie.

Tor przeszkód wzbudził zaintereso-
wanie wśród najmniejszych uczestni-
ków sportowych zmagań. Najmłodsza 
zawodniczka, Lena Artiomow miała  
4 lata. Zarówno ona jak i pozostali mło-
dzi sportowcy, zostali nagrodzeni upo-
minkami od burmistrza.

Uroczyste wręczenie pucharów oraz 
nagród dla zawodników turnieju odbyło 
się w południe na dobrzykowskim orliku.

O godzinie 15.00 w uformowanej 
kolumnie, za sztandarem OSP, oko-
liczni mieszkańcy i zaproszeni goście 
przemaszerowali przez Dobrzyków, by 
uczestniczyć w poświęceniu odrestau-
rowanego przez Przystań 624 krzyża. 
Na uroczystościach obecni byli: Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Płockie-
go, Adam Sierocki; Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak (który 
aktywnie wspiera działania Stowarzy-
szenie Przystań 624); Ksiądz Dyrektor 
Roman Bagiński, Proboszcz Jarosław 
Ferenc, Kapitan Stanisław Fidelis (wraz 
z licznie przybyłymi marynarzami i pa-
sjonatami żeglugi śródlądowej),Pre-
zes Przystań 624, Michał Szymajda, 
Strażacy OSP Dobrzyków oraz miesz-
kańcy i przyjezdni goście. Na poświę-

Dzień Wisły w Dobrzykowie
W sobotę 29 lipca w Dobrzykowie i Jordanowie odbyły się uroczystości Dnia Wisły. Wyda-
rzeniu towarzyszył szereg atrakcji m.in. koncerty, występy artystyczne, zawody sportowe 
oraz poświęcenie wodniackiego krzyża.

cenie przybyli również potomkowie 
budowniczych wodniackiego krzy-
ża. W czasie święcenia padło wiele 
słów na temat związków ziemi gą-
bińskiej i dobrzykowskiej z Wisłą. 
Burmistrz Krzysztof Jadczak mówił 
o roli Królowej Polskich Rzek na 
przestrzeni wieków. Podkreślił także 
znaczenie Wisły zarówno w aspekcie 
ekonomicznym, obronnym jak i spo- 
łecznym. Prezes Michał Szymajda 
podziękował za pomoc i współpracę 
przy renowacji krzyża a także 
przypomniał jego historię. Pięknie 
o Wiśle mówił Kapitan Stanisław 
Fidelis, który dodatkowo zadekla-
mował wiersz poświęcony najwięk-
szej polskiej rzece. Uroczystości za-
kończyły się wypuszczeniem gołębi, 
które przeleciały nad zgromadzony-
mi i poszybowały w stronę Wisły.

Po południu rozpoczęły się wy-
stępy artystyczne. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Borkach, 
deklamując własną poezję wiślaną. 
Po nich wystąpiła młodzież z dobrzy-
kowskiego gimnazjum, prezentując 
utwory muzyczne.

Na scenie pojawili się również 
członkowie Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego z Gąbina. Zaprezento-
wali kilka utworów literackich w tym 
autorskie teksty Celiny Lewandow-
skiej oraz członków teatru, Andrzeja 
Wichrowskiego i Piotra Pietrachy.

O godzinie 18.30 rozpoczął się 
pokaz iluzjonistyczny Łukasza Po-
dymskiego. Sztuczki zaprezentowa-
ne przez magika, zachwyciły zwłasz-
cza najmłodszą część widowni. 

Wieczorem wystąpiła „Szkocka 
Grupa”, prezentując piosenki żeglar-
skie oraz muzykę irlandzką. Po niej na 
scenie pojawił się folkowy zespół „Pie-
czarki”, który żywiołową, góralską nutą 
skradł serce niejednego słuchacza.

Po zachodzie słońca rozpoczęła 
się prezentacja pokazu multimedial-
nego przygotowanego przez Mariu-
sza Pogonowskiego, aktora z Teatru 
Płockiego. Prezentowane slajdy uka-
zywały dawną wiślaną przeszłość 

Gwiazda wieczoru, zespół MAXEL 

Zespół Pieczarki dający koncert  
przed dobrzykowską publicznością
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Płocka i Dobrzykowa. Obrazy połą-
czone dość odważnie z elektroniczną 
muzyką, tworzyły ciekawe wrażenie 
artystyczne. 

Późnym wieczorem swój koncert 
dał zespół MAXEL. Dzień Wisły zakoń-
czył się   zabawą taneczną w rytmach 
muzyki rozrywkowej, która potrwała 
do godzin nocnych.

Organizatorem wydarzenia był 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin wraz 

ze Stowarzyszeniem Przystań 624 oraz 
księdzem proboszczem Jarosławem 
Ferencem.  Za nagłośnienie odpowie-
dzialna była firma OPTIS z Gąbina.

opracowanie W. Olszewski 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński

Poświęcony krzyż w Jordanowie

Szkocka Grupa na scenie

Wieczorna część artystyczna występów w Dobrzykowie
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Pożegnanie lata 2017
W blasku wrześniowego słońca, 

na scenę weszła Agnieszka Sikorska 
z Agencji Artystycznej Arsverbum  
z Warszawy, zapraszając najmłod-
szych widzów na wspólną zabawę. 
Godzinę później dzieci miały okazję 
obejrzeć przedstawienie pt. Warkocz 
Królewny Wisełki. Pokaz, przygoto-
wane przez Studio Teatralne KRAK-
-ART z Krakowa, wzbudził duże zain-
teresowanie wśród słuchaczy, przeży-
wających losy głównej bohaterki.

Na wszystkich amatorów trady-
cyjnej, mazowieckiej kuchni czekały 
stoiska regionalne, pełne przeką-
sek i smakołyków. Wystawiło się 
m.in: Stowarzyszenie Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kamienia (z ciastem 
marchewkowym, jabłecznikami i ro-
galikami), Stowarzyszenie Lipińskie 
(ze smacznymi tradycyjnymi chle-

bami, pieczonymi wg. staropolskiej 
receptury), Restauracja Piano (pyszne 
pierogi gąbińskie) oraz punkt z mio-
dami od Pana Jana Mierzejewskiego.  
W punkcie promocyjnym Miasta  
i Gminy Gąbin można było kupić lokal-
ne pamiątki z ziemi gąbińskiej. Nie za-
brakło także stoisk z rękodziełem oraz 
mazowieckim malarstwem, a także 
punktu promocyjnego Stowarzyszenia 
Aktywni Razem. Na zwiedzających cze-
kało również wesołe miasteczko oraz 
stoiska z zabawkami, przekąskami i ga-
stronomią.

O godzinie 18.00 na scenie pojawił 
się zespół Vataha, kapela grająca sze-
roko pojętą muzykę rockową. Artyści 
zaprezentowali swój autorski repertu-
ar. Mocne, rockowe rytmy podparte 
dojrzałymi tekstami, wzbudziły zainte-
resowanie zgromadzonej przed sceną 
publiczności. 

Wieczorem na scenie wystąpiła 
pierwsza wielka gwiazda, zespół Ba-
sta. Grający muzykę disco polo, znany 
jest z takich hitów jak: Dla Ciebie co 
chcesz, W niebie miejsca nie ma, czy 
Miłość bierze co chce. Zespół powstał 
w 2007 r. Niedługo potem zdobył sta-
tuetkę Debiut roku, na festiwalu muzy-
ki Disco Polo w Ostródzie.

Basta zachwycił gąbińską publicz-
ność, licznie przybyłą tego wieczoru na 
miejski plac targowy. Oprócz najwięk-
szych przebojów, zespół zaprezentował 
takie utwory jak: Hej, czy ty wiesz kocha-
nie czy Śniadanie podam Ci do łóżka. 

O 21.00 nadszedł czas na koncert 
wieczoru. Power Play, główna gwiazda 
Pożegnania Lata 2017, rozpoczął swój 
autorski repertuar. Czekało na niego 
ponad 2 tys. osób. Gdy muzyka popły-
nęła ze sceny, zachwyt publiczności nie 
miał końca. 

Dokończenie ze str. 1
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Pożegnanie lata 2017
Frontman Powerplay Sylwek 
Gazda zabawia publiczność

Eva Basta wraz z pozostałymi członkami 
swojego zespołu

Gitarzysta Marcin „Ketchup” Szkałuba  
z zespołu Powerplay

Cover Express śpiewający ballady rockowe

Rozbawiona publiczność podczas  
wieczornych występów

Zespół Vataha w akcji
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Stoisko promocyjne Miasta i Gminy GąbinWesołe miasteczko

Występy artystyczne dla dzieci
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Przebojowość oraz charyzma 
członków zespołu, połączona z ży-
wiołową, wpadającą w ucho melo-
dią, stanowiła niesamowitą mieszan-
kę, gwarantującą sukces koncertu. 
Słuchacze bawili się przy dźwiękach 
największych hitów grupy. Atmosfe-
ra była wspaniała zaś doskonała po-
goda, panująca tego dnia, przesądzi-
ła o wysokiej frekwencji. 

Power Play został założony przez 
wokalistę, Sylwestra Gazdę w 2001 
roku w Zamościu. Od 2009 r. zespół 
tworzy własną muzykę, głównie di-
sco polo i pop. Obecnie jest jednym 
z czołowych przedstawicieli polskiej 
sceny muzycznej, koncertując na ca-
łym świecie i zdobywając liczne na-
grody i wyróżnienia. W roku 2016, 
grupa otrzymała poczwórną platynę 
za singiel Co ma być to będzie. Do 
tej pory zespół opublikował osiem 
albumów długogrających. Ostatni 
LP, Lubisz to Lubisz, zostały wydany 
w 2017 roku. 

Występ zespołu Power Play, nie 
był ostatnią atrakcją tego wieczoru. 
Przed publicznością zagrał jeszcze 
Cover Express, grupa muzyczna pre-
zentująca największe hity muzyki 
rockowej (polskiej jak i zagranicz-
nej). Fani ballad byli w siódmym 
niebie, słuchając m.in. Knocking on 
heaven’s door Boba Dylana, Wehi-
kuł Czasu (Dżem),  What’s Up (4 Non 
Blondes) czy Sweet Home Alabama 
(Lynyrd Skynyrd). 

Gąbińskie święto skończyło się 
wspólną zabawą taneczną trwającą 
do późnych godzin wieczornych.

Pożegnanie Lata było zwień-
czeniem letnich uroczystości miej-
sko-gminnych na ziemi gąbińskiej. 
Przez ostatnie miesiące, można było 
wziąć udział w trzech wielkich wy-
darzeniach (Dni Gąbina, Dzień Wisły 
w Dobrzykowie, Poegnanie  Lata); 
posłuchać znanych i lubianych ze-
społów muzycznych (VOX, Nata-
lia Szroeder, Wojciech Gąssowski, 
Jorrgus, Maxel, Basta, Power Play) 
a także uczestniczyć w szeregu in-
nych, ciekawych wydarzeń kultural-
nych, sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanych przez Miasto i Gmi-
nę Gąbin. 

opracowanie: W.Olszewski
fot: A. Świerzyński, W. OlszewskiStoisko promocyjne Miasta i Gminy Gąbin
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Dożynki rozpoczęły się od mszy 
świętej. Wierni, licznie zgromadzeni  
w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Gąbinie, uczestniczyli  
w dziękczynnej Eucharystii oraz ob-
rządku przekazania chlebów – sym-
bolu ciężkiej, rolniczej pracy. Na Mszy 
Świętej obecny był Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, któ-
ry podziękował wszystkim rolnikom  

10 września na terenie gąbińskiej świątyni odbyły się Dożynki Parafialne. Święto Plonów 
było jak co roku, barwne i uroczyste.

Dożynki parafialne w Gąbinie
za trudy codziennej pracy na roli. Bur-
mistrzowi towarzyszył Sekretarz Mia-
sta i Gminy Gąbin, Stanisław Guziak 
(wraz z małżonką). 

Po Eucharystii, rozpoczęła się część 
artystyczna. Kolorowo udekorowana 
scena, zlokalizowana przy gąbińskim 
kościele stała się miejscem występów 
muzyczno-tanecznych. Pierwsi za-
prezentowali się mieszkańcy z Domu 

Pomocy Społecznej w Koszelewie.  
Zespół Mucha, bo tak nazywa się ko-
szelewska grupa, zagrał największe 
polskie szlagiery m.in. Ostatnią nie-
dzielę, Mieczysława Fogga. Artyści zo-
stali nagrodzeni ogromnymi brawami. 
Po nich wystąpili nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gą-
binie. Zaprezentowali głównie utwory 
klasyczne. Wiele emocji wzbudziły 

Strażacy z OSP Gąbin tuż 
przed uroczystościami

Wieńce dożynkowe w czasie uroczystej mszy świętej

Burmistrz Krzysztof Jadczak  
oraz sekretarz Stanisław Guziak  
wraz z małżonką

Członkinie OSP Gąbin z dożynkowym 
chlebem
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Dożynki parafialne w Gąbinie
występy okolicznych zespołów szkol-
nych. Dzieci ze szkoły podstawowej  
w Nowym Kamieniu (przygotowy-
wane przez Panią Ninę Gościniak), 
ubrane w barwne, tradycyjne stroje 
zaśpiewały ludowe piosenki, zaś gru-
pa młodych artystów z Pacyny skradła 
serca widzów, prezentując wspaniałe 
polskie tańce. W trakcie pokazów głos 
zabrał Burmistrz Krzysztof Jadczak, 

który wraz z Proboszczem Józefem 
Szczecińskim, był prowadzącym cały 
cykl występów. 

Na dożynkach, nie zabrakło oczy-
wiście tradycyjnych polskich prze-
kąsek, chleba ze smalcem i ogór-
kiem, kiełbasek z grilla, ciast i chle-
bów a także zupy grochowej i kawy  
zbożowej. 

Dożynki zakończyły się w godzinach 
popołudniowych. Była to kontynuacja 
obchodów Pożegnania Lata, które mia-
ły miejsce poprzedniego dnia, w sobo-
tę 9 września. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Proboszcz Parafii Gąbin Józef Szcze-
ciński, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak.

oprac. i fot. W. Olszewski

Radny Krzysztof Ledzion  
w trakcie dożynkowych  
uroczystości

Proboszcz Parafii Gąbin  
Józef Szczeciński

Występ artystki ze Szkoły 
 Muzycznej I Stopnia w Gąbinie

Uroczystości dożynkowe
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Dożynki parafialne w Czermnie
17 września w Czermnie odbyły 
się XII dożynki parafialne. Jak co 
roku świętu plonów, towarzy-
szyła bogata oprawa artystycz-
na oraz mnogość dodatkowych 
atrakcji.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą w kościele parafialnym w Czermnie. 
W czasie eucharystii poświęcono chleby oraz 
tegoroczne plony. Dalsza część odbyła się na 
placu przy szkole podstawowej. Kolorowe 
pasiaki, piękne mazowieckie stroje, muzyka 
ludowa i tańce, doskonale współgrały z fe-
stynową atmosferą obrzędów dożynkowych.

W tradycyjnych zwyczajach, towarzyszą-
cych świętu plonów, udział wziął Sekretarz 
Miasta i Gminy Gąbin, Stanisław Guziak. Za-
stępował on w tym czasie Burmistrza Krzysz-
tofa Jadczaka. Warto nadmienić, iż tego sa-
mego dnia w Dobrzykowie, odbył się ponow-
ny pochówek żołnierzy września 1939 roku 
(burmistrz przybył na uroczystości w Czerm-
nie kilkadziesiąt minut później).

Przeniesienie wieńca dożynkowego 
przed bogato zdobioną scenę, było sygnałem 
że czas zacząć pokazy artystyczne. Wystąpiły 
m.in. Zespół Ludowy Małe Czermno, Zespół 
Kamieniaki, Grzybowianki oraz Zespół Folk 
Dance z Gąbina. Zaprezentowano głównie 
piosenki i utwory ludowe. Za oprawę dźwię-
kową odpowiadała Ewelina Nowakowska, 
nauczyciel muzyki w Czermnie.

Każdy zainteresowany mógł odwiedzić 
stoiska regionalne z pysznymi ciastami, 
chlebem ze smalcem oraz innymi lokalnymi 
wyrobami kulinarnymi i rękodziełem. Na na-
prawdę głodnych, czekała kuchnia polowa 
z grochówką oraz kiełbaski z grilla.

Za doskonałe przygotowanie uroczysto-
ści organizatory otrzymali podziękowania od 
burmistrza – Jeśli chcecie zobaczyć tradycyj-
ne ludowe dożynki, to odwiedzając Czermno 
z pewnością się nie zawiedziecie – podsumo-
wał Krzysztof Jadczak. Słowa podziękowania 
dla organizatorów skierowała także Marze-
na Lendzion, dyrektor szkoły podstawowej 
w Czermnie. Bez zaangażowania okolicznych 
mieszkańców, rodziców, nauczycieli, księdza 
proboszcza, koła gospodyń wiejskich i stra-
żaków nie byłoby tak wspaniałej uroczystości 
– wspominała Pani Lendzion.

Dożynki zakończyły się w godzinach po-
południowych. Mimo deszczowej aury, cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
nie tylko okolicznych mieszkańców ale i przy-
jezdnych gości z Miasta i Gminy Gąbin oraz 
dalszych miejscowości.

Opracowanie i fot:. W. Olszewski

Uroczystości dożynkowe

Zespół Grzybowianki na scenie

Stoiska regionalne 
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Dożynki parafialne w Czermnie

Zespół Folk Dance z Gąbina wraz burmistrzem  
Krzysztofem Jadczakiem

Występy młodych artystów z Czermna

Stoiska regionalne 
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Na pikniku wystąpił Amatorski 
Teatr Niewielki z Gąbina, recytując 
i przedstawiając najpopularniejsze 
bajki dla dzieci. W części artystycznej 
zaprezentowały się również uczenni-
ce klas III-VI z Borek, które przed licz-
nie zgromadzoną widownią, śpiewały 
piosenki zespołu Bratanki. Nie zabra-
kło także utworów instrumentalnych. 
Uczennice gąbińskiej szkoły muzycznej 
– Kasia Jasińska (saksofon) oraz Magda 
Witkowska (flet), zagrały solowe utwo-
ry muzyczne.

Po występach przyszedł czas na 
wspólna zabawę i grilla. Na świeżym 
powietrzu można było wziąć udział 
w zawodach w przeciąganiu liny czy 
torze przeszkód. Dostępne były także 
atrakcje dla mniejszych uczestników 
pikniku.

W wydarzeniu uczestniczył Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, współorga-
nizator wydarzenia. Wziął on udział 
w konkursie przygotowanym przez 
Amatorski Teatr Niewielki. Z zada-
niem, polegającym na wymienieniu 
pięciu członków gąbińskiego teatru, 
poradził sobie bezproblemowo.

Piknik cieszył się dużym zaintereso-
waniem, zarówno wśród dzieci jak i ro-
dziców. Przyjemna, czerwcowa aura, 
sprzyjała wspólnej zabawie, zaś dosko-
nała organizacja wydarzenia była gwa-
rantem dobrego samopoczucia przez 
cały dzień spędzony na terenie szkoły 
w Borkach.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Maku-
szyńskiego w Borkach (Dyrektor Irena 
Mofina, kadra pedagogiczna, Rada Ro-
dziców) oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak.

oprac. W. Olszewski,  
zdj. A. Lewandowski

Piknik rodzinny
w Borkach
10 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach 
odbył się piknik rodzinny dla uczniów, rodziców oraz okolicznych mieszkańców ziemi 
gąbińskiej. Weekendowa atmosfera i liczne, przygotowane przez organizatorów atrakcje, 
sprzyjały integrowaniu się i wypoczynkowi.

Występy artystyczne Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina

Dzieci ze szkoły w Borkach prezentujące swoje umiejętności wokalne i artystyczne

Gry i zabawy piknikowe
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27 sierpnia członkowie Stowarzy-
szeni Przystań 624 powitali w Jorda-
nowie pielgrzymkę WOPR Płock, która 
w rocznicę setnych objawień fatim-
skich, wraz z figurą Matki Boskiej na 
pokładzie, płynęła Wisłą od Krakowa 
do Gdańska, zbierając od mieszkań-
ców nadwiślańskich miejscowości in-
tencje i modlitwy. W połowie września 
zostaną one przekazane płockiej piel-
grzymce do Fatimy.

Na spotkanie z ratownikami, na 
dobrzykowski zakręt Wisły wypłynęli 
okoliczni wodniacy w asyście straża-
ków z OSP Dobrzyków oraz księdza 
proboszcza Jarosława Ferenca. Przy 
brzegu, u podnóża figury Św. Jana Ne-
pomucena w Jordanowie, zgromadze-
ni przekazali zebrane intencje ratow-
nikom i odmówili modlitwy przygoto-
wane na tę okazję przez ks. Ferenca. 
Ratowników i figurę Matki Boskiej Fa-
timskiej mieszkańcy pożegnali pieśnia-
mi maryjnymi oraz bukietem polnych 
kwiatów. 

oprac: M Szymajda korekta: W. Ol-
szewski, fot. M. Szymajda

Figura Matki Boskiej Fatimskiej
w Jordanowie

Przybycie WOPR z figurą Matki Boskiej Fatimskiej do Jordanowa

Ludzie Wisły w akcji...

Prezes Stowarzyszenia  Przystań 624, 
Michał Szymajda w trakcie uroczystości
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,,W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,  
W krzyżu miłości nauka. 
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, 
Ten nic nie pragnie ni szuka…..”

Poświęcenie krzyża  
w Koszelewie

nał o ich chrześcijańskich korzeniach. 
Pragniemy, aby nowy Krzyż wtopiony 
w krajobraz naszej miejscowości, był 
miejscem zauważalnym dla miesz-
kańców i przejezdnych oraz świadczył  
o wierze i życiu religijnym, jak również 
był miejscem modlitwy i zadumy” – 
wspomniała Pani Drabik.

W ramach prac dodatkowo założo-
no płytki wokół krucyfiksu oraz nowe 
ogrodzenie. Zakupiono także ławkę  
i kwietniki.

Opracowała Ewa Dębczyńska, 
Kor. W. Olszewski,  

fot: Mieszkańcy Koszelewa

Taką pieśnią w dniu 17 sierpnia 
rozpoczęła się uroczystość poświę-
cenia odnowionego Krzyża w Kosze-
lewie. Dzięki zaangażowaniu lokal-
nych mieszkańców, w miejsce znisz-
czonego przez czas i żywioły starego 
drewnianego Krzyża został wykonany 
i ustawiony nowy Krucyfiks. Aktu po-
święcenia dokonał ks. Proboszcz Józef 
Szczeciński. Widząc ten Krzyż pomódl 
się i znak krzyża uczyń – powiedział, 
rozpoczynając uroczystość.

Proboszcz podkreślił duże za-
angażowanie lokalnej społeczności  
w całe przedsięwzięcie (zarówno doro-
słych jak i dzieci, licznie udzielających 
się w czasie trwania prac przy krzyżu)  
a także podziękował za pamięć, chrze-
ścijańską postawę oraz kultywowanie 
tradycji przez okoliczną ludność.

Młoda mieszkanka miejscowo-
ści Weronika Janiszewska odczytała 
wiersz ,,O Krzyżu…”, w którym ukaza-
na została miłość Pana Jezusa do ludzi, 
a tym samym prośba do człowieka 
o wiarę i szacunek do tego wielkiego 
symbolu Chrześcijaństwa.

Radna z Koszelewa pani Iwona 
Drabik zabierając głos, przedstawiła 
krótką historię starego Krzyża, który 
stał w miejscowości od ponad siedem-
dziesięciu lat. Wyraziła także nadzieję, 
iż nowy Krzyż będzie chronił Koszelew 
i mieszkańców od zła oraz przypomi-

Uroczystości poświęcenia koszelewskie-
go krzyża

Wierni z Koszelewa i okolic zgromadzeni przed odnowionym krzyżem
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97 rocznica 
Bitwy Warszawskiej

W sierpniu 1920 roku, młode 
państwo polskie, stanęło w obliczu 
zagłady. Majowa kampania Piłsud-
skiego, zwieńczona zajęciem Ki-
jowa, była już echem przeszłości. 
Bolszewicy przechodząc do kontr-
ofensywy, podeszli pod Warszawę 
i szykowali się do ostatecznego 
zdławienia naszej młodej niepodle-
głości. Polskę uratował śmiały plan 
Piłsudskiego i gen. Rozwadowskie-
go, polegający na wyprowadzeniu 
ofensywy znad rzeki Wieprz i okrą-
żeniu Armii Czerwonej. Wydarzenia 
te przeszły do historii pod nazwą 
Bitwy Warszawskiej nazywanej tak-
że 18 decydującą bitwą w dziejach 
świata bądź cudem nad Wisłą (hasło 
wymyślone przez przeciwników Pił-
sudskiego, którzy chcieli podkreślić, 
iż to nie Naczelnik a najprawdziwszy 
cud, ocaliły Polskę od zagłady).

15 sierpnia mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin uczcili wielkie  zwy-
cięstwo z 1920 roku. W kościele pa-
rafialnym w Gąbinie odbyła się msza 
święta za ojczyznę, zaś pod pomni-
kiem głazem Piłsudskiego złożono 
kwiaty i oddano hołd wszystkim 
walczącym o niepodległość, w tych 
trudnych dla Polski czasach.

W uroczystościach wziął udział 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. Od-
wołując się do historii, przywołał 
tradycje niepodległościowe miesz-
kańców ziemi gąbińskiej, licznie bio-
rących udział w walkach z sowiecką 
Rosją w 1920 roku. Po raz kolejny 
podkreślił również zaangażowanie 
współczesnych, zwłaszcza młodych, 
którzy z pasją kultywują, pamięć 
i historię o dawnych losach narodu 
polskiego.

Na uroczystości pod pomnikiem 
przybyło wielu mieszkańców ziemi 
gąbińskiej oraz przyjezdnych gości. 
Obecni byli m.in. harcerze, strażacy 
z OSP Gąbin, duchowni, młodzież 
szkolna, członkowie lokalnych sto-
warzyszeń a także grupa rekonstruk-
cyjna w mundurach wojska polskie-
go (członkowie Stowarzyszenia Pro 
Patria z Dobrzykowa).

Część artystyczną przygotowali 
harcerze z 58. Drużyny Harcerskiej 
z Gąbina. Swój wkład w uroczysto-
ści miała także orkiestra OSP Gąbin, 
która odegrała Rotę.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Związek Piłsudczyków Oddział Gą-
bin, Proboszcz Parafii Gąbin.

opracowanie: W. Olszewski, 
fot. A. Świerzyński

Orkiestra OSP Gąbin podczas przemarszu  
pod pomnik Józefa Piłsudskiego

Delegacje lokalnych stowarzyszeń  
i szkół podczas uroczystości

Uroczystości przed pomnikiem 
głazem Józefa Piłsudskiego
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Wiosną tego roku gąbińska polo-
nistka i poetka Celina Lewandowska,  
wydała książkę dla dzieci Strażak Złoty 
Błysk. 19 czerwca w murach gąbińskie-
go przedszkola, odbyło się spotkanie 
autorskie z dziećmi, połączone z od-
czytem fragmentów książki.

Strażak Złoty Błysk opowiada hi-
storię małego pieska. Główny bohater, 
porzucony przez właściciela szukając 
nowego domu, przeżywa szereg  przy-
gód i niesamowitych historii. Tłem 
wydarzeń jest ziemia gąbińska. Akcja 
w dużej mierze rozgrywa się na ul. Le-
śnej w Gąbinie. Ilustracje w książce to 
prace dzieci z gąbińskiego Przedszkola 
Samorządowego im. Króla Maciusia 
Pierwszego (autorzy: Julia Symołon, 
Maja Głowacki, Lena Kwiatkowska, 
Kordian Flak, Aleksandra Dubielak, 
Małgorzata Kowalska, Nikola Szkopek, 
Mateusz Garstka, Wiktoria Gradom-
ska, Jakub Sapiński, Zuzanna Maślan-
ka, Filip Kwiatkowski, Julia Nowak).

Autorskie spotkanie Celiny Lewan-
dowskiej, prowadziła dyrektor Joanna 
Jasińska. Na Sali razem z dziećmi obecni 
był m.in Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 

Nowa książkaCeliny Lewandowskiej

radni, Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej oraz dyrektorzy i przed-
stawiciele lokalnych stowarzyszeń. 

Oprac: W.Olszewski
Fot: Przedszkole Samorządowe Gąbin

W czwartek 20 lipca, Stary Rynek 
w Gąbinie zamienił się w najprawdziw-
szy teatr. Przy miejskiej altance wystą-
piła znana na ziemi gąbińskiej grupa 
artystyczna,  Art-Re z Krakowa. Aktorzy 
przygotowali tym razem widowisko dla 
najmłodszych p.t. Skrzat Titelitury.

Licznie przybyła publiczność okla-
skiwała porywającą grę aktorską, pięk-
ne, kolorowe stroje i dekorację. Wysta-
wiona sztuka dotyczyła perypetii córki 
młynarza, która otrzymała zadanie 
zamienienia słomy w złoto. Niemoż-
liwa z pozoru czynność, okazała się 
wykonalna dzięki magicznym mocom 

Teatrzyk dla dzieci
tytułowego skrzata Titelitury. Pomoc 
niosła jednak ze sobą nieprzewidziane 
konsekwencje…

Wydarzenie miało charakter ro-
dzinny. Na widowni zasiedli zarówno 
najmłodsi, jak i rodzice, dziadkowie 
oraz opiekunowie.

Występ na gąbińskim rynku był jed-
nym z wielu wakacyjnych wydarzeń, 
zaplanowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gąbinie. W ramach 
letniego programu MGOK, można było 
wziąć udział w zajęciach plastycznych, 
tanecznych czy karaoke. 

opracowanie i fot. W. Olszewski

Celina Lewandowska, burmistrz Krzysztof Jadczak oraz dyrektor Joanna Jasińska 
podczas spotkania autorskiego z dziećmi w gąbińskim przedszkolu
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bojowe również przyniosły zwycięstwo 
strażakom z Juryszewa. OSP Troszyn 
zakończył zmagania na szóstej pozycji 
zaś druhowie z Gąbina na dziewiątej. 
W klasyfikacji generalnej OSP Gąbin 
uplasowało się na ósmej pozycji, zaś 
OSP Troszyn na szesnastej.

Dużym sukcesem dla strażaków  
z Gąbina było zwycięstwo grupy żeń-
skiej. Drużyna spisała się na medal  
i w klasyfikacji generalnej zajęła pierw-
sze miejsce. Podobnie jak MDP z Do-
brzykowa, żeńska sekcja OSP Gąbin 
wystartuje w zawodach wojewódz-
kich.

16 września odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku gospo-
darzem wydarzenia było Miasto i Gmina Gąbin. Zawody odbyły się na stadionie miej-
skim przy ul. Dobrzykowskiej.

ZAWODY POŻARNICZE

Organizowane co dwa lata Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
stanowią sprawdzian umiejętności dla 
najlepszych zastępów OSP z całego 
regonu. W tegorocznej edycji, wzięło 
udział 36 drużyn (drużyny młodzieżo-
we oraz drużyny seniorskie, męskie  
i żeńskie), czyli ponad 300 zawodni-
ków. Miasto i Gminę Gąbin reprezen-
towali strażacy z OSP Gąbin, OSP Tro-
szyn oraz MDP Dobrzyków.

Sportowe zmagania rozpoczęły się 
od konkurencji dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Pierwsze miejsce 
zajęli  strażacy z MDP Dobrzyków, któ-
rzy dzięki temu wezmą udział w zawo-
dach wojewódzkich.

W części dla seniorów uczestniczy-
ło szesnaście drużyn. Strażacy rywa-
lizowali w sztafecie pożarniczej oraz 
ćwiczeniach bojowych. W pierwszej 
kategorii wygrało OSP Juryszewo. Stra-
żacy z Gąbina zajęli dziewiąte miejsce, 
zaś OSP Troszyn szesnaste. Ćwiczenia 

Strażacy mogli liczyć na duże 
wsparcie kibiców. Dopingowali im 
zarówno mieszkańcy Miasta i Gminy 
Gąbin jak i przyjezdni goście. Na try-
bunach obecny był Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, który 
jako gospodarz dokonał otwarcia uro-
czystości. Towarzyszyli mu m.in. Staro-
sta Płocki Mariusz Bieniek (objął hono-
rowy patronat nad wydarzeniem), Ko-
mendant Miejski PSP Grzegorz Padzik, 
Komendanci lokalnych jednostek OSP 
oraz strażacy z całej ziemi gąbińskiej.

X Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze zakończyły się w późnych 
godzinach popołudniowych. 

Oprac: W.Olszewski
Fot. TerazGabin.pl

Naczelnik OSP Gąbin Leszek Fortuń-
ski podczas zawodów strażackich

Zbiórka strażaków przed rozpoczęciem zawodów
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9 września na terenie gąbińskie-
go stadionu miejskiego odbył się Bieg  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin Gąbińska Dziesiątka. Wyda-
rzenie, mające rangę ogólnopolską 
zgromadziło wielu biegaczy z różnych 
zakątków kraju (m.in. ze Śląska czy Ku-
jawsko-Pomorskiego). Łącznie  w bie-
gach uczestniczyło ponad sto osób. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 
10.00. W pierwszej kategorii biegli 
najmłodsi uczestnicy dziesiątki. W roz-
grzewce wziął udział Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, przebiegając z dziećmi 
trasę próbną. O 10.15 startowała mło-
dzież. Biegi miały charakter rekreacyj-
ny, nie umniejszyło to jednak wielkie-
go zapału ich uczestników, którzy na 
trasie dali z siebie wszystko i pokazali 
ogromne zaangażowanie i poświęce-
nie. Wszyscy zawodnicy zostali nagro-
dzeni przez burmistrza pamiątkowymi 
medalami. Towarzyszyły mu harcerki  
z 58. Drużyny Harcerskiej z Gąbina. 

O godzinie 11.00 rozpoczął się bieg 
główny. Dziesięciokilometrowa trasa, 
biegnąca przez gąbińskie lasy była du-

Bieg Gąbińska Dziesiątka

żym wyzwaniem, zwłaszcza dla osób 
które z biegami mają do czynienia tyl-
ko rekreacyjnie. Warto dodać, iż bieg 
cieszył się zainteresowaniem wśród 
różnych grup wiekowych. Najmłodsi 
uczestnicy, nie mający jeszcze dwu-
dziestu lat, rywalizowali z osobami 
koło sześćdziesiątki. Najstarszy uczest-
nik biegu, Zbigniew Jeziorski (z Kamio-
nek koło Płocka) miał 75 lat. 

Zawody podzielone były na kilka ka-
tegorii: OPEN, K16, K30, K40, K50; M16, 
M30, M40, M50, M60 oraz gmina.

Na starcie licznie stawili się miesz-
kańcy Miasta i miny Gąbin oraz człon-
kowie stowarzyszenia Gąbin Biega. 
Najlepszy z nich, Tomasz Kamiński 
przekroczył metę jako dziewiąty (uzy-
skując czas 38 min. 58 sek). Wśród 
najszybszych biegaczy z ziemi gąbiń-
skiej (w kategorii mężczyzn) był jeszcze 
Radosław Wilgocki i Kamil Baranowski. 
W kategorii kobiet, najlepsza okazała 
się Monika Dobrzyńska.

Rywalizacja była zacięta. Zwłaszcza 
na ostatniej prostej. W kategorii OPEN 
zwyciężył Rafał Szymborski z Warsza-

Rozgrzewka najmłodszych uczestników Gąbińskiej Dziesiątki, prowadzona przez 
burmistrza Krzysztofa Jadczaka

Najmłodsi biegacze tuż przed startem...
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wy (Agencja Projekt Igrzyska/ BKS Wa-
taha Warszawa). Drugie miejsce zajął 
Mariusz Pawłowski (Kurzętnik Biega). 
Na podium stanął także Krzysztof Ba-
łatka (AZS USYK).

Wśród kobiet, w kategorii OPEN 
zwyciężyła Kamila Pawłowska (Kurzęt-
nik Biega),  drugie miejsce przypadło 
Annie Blachowskiej (GKS Fabianki) zaś 
trzecie Annie Żuchowskiej (Eko Opał 
Płonne).

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
z rąk burmistrza pamiątkowe medale. 
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni 
pucharami z wygrawerowanym (dzię-
ki firmie PAXIS z Gąbina) imieniem  
i nazwiskiem oraz sadzonkami drzewek 
owocowych (ufundowanymi przez fir-
mę FRUCTOPLANT z Gąbina).  Ponadto 
każdy uczestnik Gąbińskiej Dziesiąt-
ki był uprawniony do wzięcia udziału  
w losowaniu nagrody głównej – roweru.  

Na zwycięzców czekała jeszcze jed-
na atrakcja. Po zejściu z podium mieli 
okazję przejechać się dorożką (dzięki 
uprzejmości firmy ŻAWAKOL).

W trakcie imprezy można było po-
silić się przy grillu, napić wody oraz 
odpocząć pod parasolami. Obsługę ga-
stronomiczną jak i zabezpieczenie bie-
gu, zapewniali członkowie gąbińskiego 
klubu rowerowego GĄBIN TEAM oraz 
strażacy z OSP Gąbin. 

Stroną organizacyjną biegów zaj-
mowali się członkowie stowarzyszenia 
Gąbin Biega. Maratończyk Darek Kieł-
basa (prezes stowarzyszenia), meda-
listka Sylwia Sikora i Jakub Ziółkowski, 
czuwali nad bezpieczeństwem oraz 
ogólnym przebiegiem zawodów. Wzię-
li również udział w uroczystościach 
końcowych. Duży wkład organizacyj-
ny miały także harcerki z Gąbina z 58. 
Drużyny Harcerskiej (prowadzonej 
przez Panią Annę Brodowską).

Za stronę techniczną (m.in. profe-
sjonalny pomiar czasu zawodników) 
odpowiadała Agencja Projekt Igrzyska).

Bieg był bardzo wysoko oceniony 
przez uczestników. Chwalono profesjo-
nalne i kompleksowe przygotowanie, 
świetną, wymagającą trasę i wspania-
ły, sportowy klimat imprezy. Wszystko 
to sprawia, iż Gąbińska dziesiątka, na 
stałe zapisze się w kalendarzu ogólno-
polskich imprez biegowych. 

Organizatorzy i sponsorzy wyda-
rzenia: Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin, Stowarzyszenie Gąbin Biega.

oprac i fot: W. Olszewski

Zawodnicy głównego biegu ruszają po złoto

Po wyczerpującym biegu warto  
wrzucić coś na ząb...

Burmistrz wręczający puchary  
zawodnikom

Strażacy z OSP Gąbin,  
zabezpieczający imprezę

Tuż przed startem...
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Spływ jest częścią szerszego, ogól-
nopolskiego projektu Obywatel Rzeki 
Wisły, który działa na rzecz przywró-
cenia znaczenia królowej polskich rzek 
oraz większego zainteresowania żeglu-
gą rzeczną.

Po flisaków wypłynęli członkowie 
Stowarzyszenia Przystań 624 wraz 
z Prezesem Michałem Szymajdą.  
Wszyscy razem dobili  do jordanow-
skiego brzegu, gdzie na gości i okolicz-
nych mieszkańców czekał słodki poczę-
stunek. Flisacy byli zachwyceni lokalną 
gościnnością. Duże wrażenie zrobiły na 
nich działania mieszkańców, aktywnie 
włączających się w porządkowanie te-
renów wokół Wisły. Warto nadmienić, 

Flis Obywatel Rzeki Wisły, bo tak nazywa się wyprawa, zawitał do Jordanowa 8 sierpnia. Jest 
to inicjatywa pasjonatów Królowej Polskich Rzek, którzy  płynąc drewnianymi łodziami, 
odwiedzając nadwiślańskie miejscowości, przemierzają odcinek wodny od Sandomierza 
do Torunia i  odkrywają lokalną historię i tradycje.

Flis wiślany
w Jordanowie

iż obszar na którym odbyło się spo-
tkanie, został kilka miesięcy wcześniej 
uporządkowany i oczyszczony. Michał 
Szymajda oraz Jarek Olewniczak (wi-
ceprezes Stowarzyszenia Przystań 
624) planują stworzenie tam plaży dla 
mieszkańców oraz przystani rzecznej.

Pod niedawno wyremontowanym, 
wodniackim krzyżem, Michał opowie-
dział historię jego powstania i renowacji. 
Będąc jednym z potomków budowni-
czych, wspomniał m.in. o trudnych cza-
sach II wojny światowej, kiedy to krzyż 
musiał zostać ukryty i zakopany w ziemi 
(Niemcy planowali jego demontaż).

Członkowie wyprawy podziękowali 
za miłe przyjęcie. Rozdali również le-

gitymacje Obywatela Rzeki Wisły. Na 
koniec spotkania wszyscy zaintereso-
wani, mogli razem z flisakami wsiąść 
na drewniane łodzie i niczym dawni 
mieszkańcy Polskiego i Nowego Tro-
szyna, Dobrzykowa czy Jordanowa, po-
pływać po największej polskiej rzece  
i na nowo odkrywać jej uroki.

Flisacy dokładnie udokumentowali 
jordanowską wizytę. W przyszłości pla-
nują stworzenie mapy, na której zazna-
czone będą ważne i ciekawe miejsca, 
związane z rzeką Wisłą. Nadwiślań-
skie miejscowości z ziemi gąbińskiej, 
z pewnością będą na niej obecne.

opracowanie i fot.: W. Olszewski

Obywatel Rzeki Wisły Michał Szymajda

Flisacy z wizytą w Jordanowie Spotkanie przed wodniackim krzyżem w Jordanowie

Flisacy przybyli

Najmłodszy 
uczestnik spotka-
nia wypatruje  
wiślanych gości...
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WYPRAWA W GÓRY CZŁONKÓW KLUBU 
ROWEROWEGO „GĄBIN TEAM” 

Celem klubu rowerowego „Gąbin 
Team” jest nie tylko łączenie przyjem-
ności z jazdy na rowerze i promocja 
zdrowego stylu życia, ale także pozna-
wanie regionów Polski. W tym roku 
postanowiliśmy również wakacje spę-
dzić w górach i w lipcu wybraliśmy się 
do Krościenka koło Szczawnicy, by móc 
podziwiać przepiękne widoki Pieniń-
skiego Parku Narodowego, a jednocze-
śnie promować Miasto i Gminę Gąbin.

Malownicze widoki górskie pochła-
niały większość naszej uwagi, wręcz 
napawaliśmy się przepięknym pejza-
żem. Już pierwszego dnia naszego po-
bytu, jadąc ścieżką rowerową wzdłuż 
koryta Grajcarka, a następnie wzdłuż 

Dunajca dotarliśmy do Czerwone-
go Klasztoru. Tam zatrzymaliśmy się 
smakując regionalne potrawy kuchni 
słowackiej. Regenerując siły nad brze-
giem Dunajca podziwialiśmy przepięk-
ne Trzy Korony. Ścieżka rowerowa jest 
idealną do jazdy na rowerze, dlatego 
też nie zrezygnowaliśmy z wyprawy 
do Niedzicy, gdzie podziwialiśmy za-
mek, z którym wiąże się tajemnica tak 
zwanego testamentu Inków oraz gdzie 
kręcono filmy, np: „Janosik”, „Wakacje 
z duchami”, „Zemsta”. 

Obowiązkowy punkt naszej wy-
prawy to Wąwóz Homole, który jest 
bardzo ciekawym miejscem dla miło-
śników przyrody. Stosunkowo krótki 
do pokonania ale wart, żeby go od-
wiedzić. Dodatkowe schody na trasie 
wędrówki zrobione dla wygody zwie-

dzających umożliwiły pokonanie trasy 
najbardziej zmęczonym klubowiczom. 

Rzeka Dunajec wije się między wy-
sokimi, wapiennymi ścianami tworząc 
niesamowity widok, dlatego też posta-
nowiliśmy udać się na spływ tratwami. 
Oryginalną pamiątką z tej wyprawy 
były zdjęcia, które zamówiliśmy u fli-
saka, a po dopłynięciu były już gotowe 
i mogliśmy je zakupić. Zwieńczeniem 
naszej górskiej wyprawy był wjazd ko-
lejką linową na szczyt Palenicy, gdzie 
również roztaczają się wspaniałe wi-
doki na pasmo Pienin i Tatry, które za-
pierają dech w piersiach. 
Czas spędzony na rowerze (i nie tylko) 
umożliwiał nam kontakt z naturą Pie-
nin, a jednocześnie wynagradzał drob-
ny niedostatek rozrywek.

  Opracowanie i zdjęcia: Teresa Bil
Flisacy przybyli
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24 czerwca 2017 roku odbył się 
pierwszy w tym roku miejsko-gminny 
rajd rowerowy po ziemi gąbińskiej. 
Prawie czterdziestokilometrowa tra-
sa biegnąca m.in.  przez Strzemeszno, 
rejony nadwiślańskie, Troszyn Polski 
i Dobrzyków powiązana była z puszcza-
niem wianków i grillem w Jordanowie.

W rajdzie rowerowym wzięło 
udział ponad sto osób. Rowerzyści, 
wśród których był Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, pracownicy Urzędu MiG 
Gąbin, członkowie Gąbin Team i MUKS 
Tandem Gąbin a także gościnnie  Be-
neqTeam z Płocka, spotkali się na 
gąbińskiej starówce, by o godzinie 
14.30 wyruszyć w trasę. Przemierzając 
Gąbin i okoliczne miejscowości, 

Letni Rajd Rowerowy
WIANKI 2017

podziwiali piękno lokalnej przyrody, 
wspaniałe widoki na dolinę Wisły oraz 
uroki nadwiślańskich krajobrazów.

Część rajdu przebiegała przez wy-
budowany w czerwcu odcinek drogi 
gminnej w miejscowości Strzemeszno 
(około 850 m). Rowerzyści byli jedny-
mi z pierwszych użytkowników nowo-
powstałej trasy.

W Jordanowie, uczestnicy rajdu 
wzięli udział w puszczaniu wianków. 
Tradycja ta powiązana jest z obchoda-
mi przesilenia letniego, tzw. Sobótkami.

Puszczanie wianków nie było jedy-
ną atrakcją, jaka czekała na przybyłych 
pod figurę św. Jana Nepomucena gości. 
Uczestnicy wyprawy rowerowej mogli 
posilić się kiełbaskami z grilla, a tak-

że wziąć udział w losowaniu upomin-
ków (ufundowanych przez sponsorów 
w tym Bank Spółdzielczy w Gąbinie).

Droga powrotna, biegnąca przez 
okolice Matyldowa, Jeziora Zdworskie-
go i podgąbińskie lasy, zakończyła się 
około godziny 18.00 na miejskiej sta-
rówce w Gąbinie.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Klub 
Rowerowy Gąbin Team, MUKS Tan-
dem Gąbin, Stowarzyszenie Przystań 
624.

Trasę rajdu oraz całe wydarzenie 
zabezpieczali policjanci oraz strażacy 
z OSP Gąbin i OSP Dobrzyków.

opracowanie W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński, M. Szymajda

Przygotowania przed rajdem
Postój w Jordanowie połączony  
z grillem i puszczaniem wianków
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Rajd Rowerowy

W ostatnią niedzielę sierpnia gą-
bińska starówka wypełniła się dzie-
siątkami pasjonatów jazdy na rowerze. 
Wzięli oni udział w wakacyjnym, miej-
sko-gminnym rajdzie rowerowym „Od 
jezior do Wisły”. W wydarzeniu uczest-
niczyło ok. 150 osób.

Rajd rowerowy rozpoczął się od re-
jestracji uczestników. Każda zapisana 
osoba dostawała kupon, upoważnia-
jący do wzięcia udziału w losowaniu 
nagród. Licznie stawili się członkowie 
gąbińskich klubów rowerowych, „Gą-
bin Team”; „MUKS Tandem Gąbin” 
oraz gościnnie „BeneqTeam” z Płocka. 
Główny organizator rajdu, Burmistrz 
Krzysztof Jadczak powitał przybyłych  
a także nakreślił sprawy organizacyjne 
i przebieg trasy. O godzinie 15.30 gą-
bińska wyprawa ruszyła w drogę.

Rowerzyści mieli do pokonania  
35 kilometrów. Trasa, przebiegająca 
pośród malowniczych pól, sosnowych 
lasów, w pobliżu Jeziora Zdworskiego  
i Ciechomickiego oraz wałów w dolinie 
Wisły, podzielona była na dwa etapy 
– droga do Dobrzykowa oraz droga 
powrotna do Gąbina. Za zabezpiecze-
nie rajdu odpowiedzialni byli strażacy  
z OSP Dobrzyków oraz członkowie gą-
bińskich klubów rowerowych.

W Dobrzykowie, około godziny 
17.00 uczestnicy rajdu wzięli udział  
w spektaklu „Na Wiśle Śpiewają 
Oryle.” Sztuka, przygotowana przez 
artystów z Teatru Dramatycznego  
w Płocku, opowiadała o życiu miesz-
kańców nadwiślańskich terenów, ich 
historii i obyczajach. Dużo było zadu-
my i powagi, zwłaszcza w wątkach do-
tyczących powodzi z 1982 i 2010 roku 
oraz okresu II wojny światowej. Nie 
zabrakło także elementów humory-
stycznych. Artyści z Płocka wspaniale 
odegrali role tytułowych oryli (czy jak 
kto woli flisaków), żyjących z Wisłą za 
pan brat. Liczne zgromadzona publicz-
ność (m.in. mieszkańcy Dobrzykowa  
i okolic) mogła posłuchać legend i hi-
storii, także tych lokalnych,  o figurze 
św. Jana Nepomucena czy o wyświę-
conym niedawno wodniackim krzyżu, 
stojącym w Jordanowie.

Za swoje występy artyści zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. 

W drogę powrotną wyprawa ro-
werowa wyruszyła w godzinach wie-
czornych. Około 19.00 cykliści zamel-
dowali się na mecie przy gąbińskim 
kompleksie szkolnym. Czekał tam na 

od jezior do Wisły
nich poczęstunek, przygotowany przez 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Gąbin a także losowanie nagród. Do 
wygrania były m.in. akcesoria rowero-
we, namiot i rozkładany basen.

Rajd zakończył się około godziny 
20.00. Mimo kapryśnej pogody, wszy-
scy jego uczestnicy, suchą nogą prze-
byli całą trasę, ciesząc się z wyprawy 
i czekając na kolejne tego typu wyda-
rzenie.

Miejsko-gminny rajd rowerowy 
„Od Jezior do Wisły” był kolejnym wy-
darzeniem, związanym z obchodami 
roku Wisły. Mieszkańcy ziemi gąbiń-
skiej brali do tej pory udział w kon-
ferencji naukowej, Dniu Wisły w Do-
brzykowie, konkursach tematycznych 
w Borkach czy powiązanych z Królową 
Polskich Rzek, wydarzeniach artystycz-
nych.

Organizatorami rajdu byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Gąbiński 
Klub Rowerowy Gąbin Team, MUKS 
Tandem Gąbin, Proboszcz Parafii Do-
brzyków, Stowarzyszenie Przystań 624.

Oprac. i fot. W. Olszewski

Uczestnicy sierpniowego rajdu w akcji

Na Wiśle śpiewają Oryle...

Frekwencja dopisała
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Czerwiec 1941 roku był na ziemi 
gąbińskiej dwudziestym pierwszym 
miesiącem niemieckiej okupacji.  
III Rzesza panowała nad połową Euro-
py, przygotowując się jednocześnie do 
ataku na ZSRR. Okupacja Polski nie na-
leżała do pokojowych. Panował ogól-
ny terror i wyzysk ekonomiczny. 11 
czerwca aresztowano 86 mieszkańców 

W środę 14 czerwca odbył się w Gąbinie II Rajd Pieszy Szla-
kiem Pamięci 10 straconych. Wędrówka po miejscach zwią-
zanych z tragicznymi wydarzeniami z 1941 roku, była do-
skonałą lekcją historii dla dzieci i młodzieży Miasta i Gmi-
ny Gąbin.

II Rajd PIeszy
Szlakiem Pamięci 10 Straconych

Gąbina i okolic. Wszyscy oni  
zostali zapędzeni i zamknię-
ci w gąbińskim kościele ka-
tolickim. Był to odwet za za-
bicie przez ruch oporu oby-
watela Niemiec. Do wyda-
rzenia doszło w pobliskich 
Ciechomicach. W słonecz-
ną niedzielę, 15 czerwca 
spośród więźniów, wybrano 
10 osób i rozstrzelano pod 
murami świątyni. Egzekucja 
była publiczna. Mieszkań-
ców Gąbina siłą spędzono 
na rynek, by oglądali roz-

strzelanie. Zamordowanych 
Niemcy wywieźli do lasu, 

gdzie pochowano ich w zbiorowej 
mogile. Trafił tam również przyłapany 
przez okupantów uciekinier z kościoła. 
Po wojnie ciała ekshumowano i prze-
niesiono na cmentarz.

We środę, 14 czerwca odbył się 
w Gąbinie II Rajd Pieszy Szlakiem Pa-
mięci 10 straconych. Wędrówka po 
miejscach związanych z tragicznymi 

wydarzeniami z 1941 roku, była dosko-
nałą lekcją historii, a także okazją do 
poznawania walorów krajoznawczych 
i turystycznych regionu oraz promocji 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu 
życia.

W wydarzeniu wzięła udział mło-
dzież szkolna wraz z opiekunami 
(uczniowie klas IV-VI ze szkół podsta-
wowych z Gąbina, Nowego Kamienia, 
Nowego Grabia, Czermna i Borek).

Rajd miał swój początek w parku 
naprzeciwko ratusza, gdzie znajduje 
się pomnik 10 rozstrzelanych miesz-
kańców Gąbina i okolic. Spotkanie 
otworzył burmistrz, który w kilku 
słowach podziękował wszystkim za 
przybycie oraz  zaangażowanie w kul-
tywowanie pamięci historycznej. Żeby 
istniał naród, musi istnieć też pamięć 
– wspominał Krzysztof Jadczak.

Uczestnicy rajdu zapalili znicze pod 
pomnikiem i wyruszyli w drogę. Trasa 
biegnąca Aleją Jana Pawła II, ul. Cmen-
tarną, leśnym traktem, gdzie znajduje 
się pusta mogiła rozstrzelanych; za-
kończyła się na Stadionie Miejskim 
w Gąbinie. W czasie rajdu nauczyciele 
i wychowawcy prowadzili lekcje histo-
rii, przekazując wiedzę na temat oku-
pacji i wydarzeń z czerwca 1941 roku. 
Uczniowie dowiedzieli się wiele cieka-
wostek, mi.in o tym iż przedwojenny 
gąbiński kościół był o 30 m wyższy od 
obecnego, zaś w tzw. Mogile  Dzie-
sięciu Rozstrzelanych znajdowało się  
11 ciał.

Podsumowanie rajdu odbyło się 
na stadionie miejskim. Na przybyłych 
uczniów czekał grill oraz zadania do 
wykonania, sprawdzające zdobytą 
wiedzę i umiejętności. Młodzież szkol-
na musiała m.in. pracować z mapą, 
a także rozwiązać zagadki i quizy histo-
ryczne. Jednym z haseł, które odkryli 
uczniowie było słowo pamięć. Na sta-
dionie obecny był Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który wręczył uczniom oko-
licznościowe dyplomy i upominki.

Wydarzenie zabezpieczali strażacy 
z OSP Gąbin. W ramach zajęć, pro-
wadzili także pokazy instruktażowe 
z udzielania pierwszej pomocy. 

Organizatorami II Rajdu Pieszego 
Szlakiem Pamięci 10 straconych byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu.

opracowanie: W.Olszewski 
fot. A. Sidorek, W. Olszewski

Uroczystości przed pomnikiem dziesięciu  
rozstrzelanych 

Złożenie kwiatów Pokazy ratownicze prowadzone przez straża-
ków z OSP Gąbin
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II Rajd SąSiadów
Licząca ponad 70 km wypra-

wa, przebiegała przez tereny Miasta  
i Gminy Gąbin oraz Gminy Pacyna. 
Uczestnicy rajdu wyruszyli z Gąbina, 
by zatrzymać się na dłuższym postoju  
w Luszynie i wrócić na gąbińską sta-
rówkę. Na trasie obecni byli członko-

24 września, rowerzyści z Gąbina, Gostynina oraz Płocka, spotkali się na gąbińskiej starówce by 
wyruszyć w trasę II Rajdu Sąsiadów.

wie gąbińskich klubów rowerowych 
Gąbin TEAM, MUKS Tandem Gąbin 
oraz przyjezdni goście z BeneqTeam  
i Gostynina. Towarzyszył im Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który wspomógł or-
ganizację rajdu. 

Oprac:W.Olszewski
Fot: MUKS Tandem Gąbin

Prezes MUKS Tandem Gąbin Wiesław 
Rybicki z Henrykiem Grzelakiem tuż 
przed rozpoczęciem rajdu

Gąbin Team i MUKS Tandem Gąbin na pamiątkowym, wspólnym zdjęciu
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We wspólnym wędkowaniu wzięło 
udział piętnastu strażaków. Reprezen-
towali oni pięć jednostek OSP z ziemi 
gąbińskiej. 

Zawody wędkarskie rozpoczęły 
się we wczesnych godzinach poran-
nych. Strażacy, mimo wrześniowego 
chłodu wytrwale czekali, by złowić 
jak największą ilość najokazalszych 
ryb. Połów okazał się udany i przed 
południem można było przystąpić do 
ważenia. W kategorii indywidualnej 
zwyciężył, Albert Cierpikowski z OSP 
Troszyn. Ponadto mógł on się po-
chwalić złowieniem największej ryby,  
31- centymetrowego leszcza. W klasy-
fikacji drużynowej, pierwsze miejsce 
zajęli strażacy z OSP Nowy Kamień. 

Po zawodach wędkarze mogli po-
silić się kiełbaskami z grilla oraz napić 
gorącej herbaty.

Strażaków dopingował Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, który przybył 
tego poranka nad jezioro Zdworskie 
i towarzyszył wędkarzom przez cały 
czas trwania zawodów.  

Organizatorami wydarzenia byli: 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Gąbinie, Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzyztof Jadczak oraz 
Koło Wędkarskie PZW nr 106 ESOX  
z Gąbina.

Oprac: W. Olszewski
Fot. TerazGabin.pl

Zawody wędkarskie
24 września, strażacy z ziemi gąbińskiej wzięli udział w IV Gminnych Spławikowych  
Zawodach Wędkarskich Strażaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 

Wyniki zawodów:
Klasyfikacja indywidualna 

1. Albert Cierpikowski
2. Jacek Sobański
3. Marzena Reńda
4. Marek Foeruński
5. Robert Węglarz
6. Konrad Fortuński/Mariusz 

Strankowski
7. Karol Makowski
8. Karol Ambroziak
9. Grzegorz Brochocki
10. Piotr Chrząszczewski
11. Rafał Makowski
12. Marcin Piotrowicz
13. Mirosław Miśkiewicz
14. Filip Olszewski

Klasyfikacja drużynowa:
1. OSP Nowy Kamień
2. OSP Troszyn Polski
3. OSP Gąbin
4. OSP Czermno
5. OSP Dobrzyków

Jesienne chłody nie straszne naszym wędkarzom...

Zwycięzcy na podium

Mierzenie złowionych okazów...
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Gąbiński maratończyk, Darek 
Kiełbasa, który w marcu przebiegł 
morderczy maraton po jez. Bajkał, 
został Mistrzem Polski Weteranów, 
w biegu na trzy kilometry. Zwycię-
stwo osiągnął w kategorii Mężczyzn 
45-49 lat, która była częścią zawo-
dów IV Szybkiej Trójki.

W zawodach wzięła również 
udział Sylwia Sikora ze stowarzy-
szenia Gąbin Biega, deklasując 
przeciwniczki i wygrywając zawody  
w kategorii kobiecej.

Zawody Szybkiej Trójki, mające 
status mistrzostw Polski odbyły się 
na Stadionie Miejskim im. Bernarda 
Szymańskiego w Płocku.

Oprac. W. Olszewski
Fot: Portal Teraz Gąbin

Nasz maratończyk  
mistrzem Polski

Rowerzyści wyjechali z Gąbina o go-
dzinie 16.00. Do pokonania mieli trasę 
o długości 35 km, która wiodła m.in. 
przez malownicze tereny Gostynińsko-
-Włocławskiego Parku Krajobrazowe-
go.  Nocleg spędzili po drugiej stronie 
Wisły, w miejscowości Cierszewo.

W niedzielę rano, gąbińska wypra-
wa udałą się na spływ kajakowy w Ra-
dotkach. Członkowie Tandem Gąbin 
przepłynęli odcinek o długości 10 km. 
Wrażenia ze spływu można porównać 
jedynie do przeprawy przez dziką, 
południowoamerykańską Amazonkę. 
Skrwa przebiega na wspomnianym 
odcinku przez gęste i zacienione ob-
szary leśne, co w połączeniu z wartkim 
nurtem oraz sporą liczbą przeszkód 
wodnych, skutkuje niezapomnianymi 
wrażeniami i towarzyszącym przez cały 
spływ, dreszczykiem emocji.

MUKS Tandem Gąbin
na Spływie Kajakowym
W sobotę 5 sierpnia, cykliści z MUKS  Tandem Gąbin 
wyruszyli na wyprawę rowerową, tym razem połączoną  
ze spływem kajakowym po rzece Skrwa.

Członkowie wyprawy wrócili do 
Gąbina późnym popołudniem w nie-
dzielę.

Wycieczka nad rzekę Skrwę była 
kolejnym dużym wydarzeniem w ka-
lendarzu wypraw gąbińskiego sto-
warzyszenia rowerowego. Wcześniej 
cykliści z MUKS Tandem Gąbin odwie-
dzili m.in. pola Grunwaldu. Obecni są 
także na licznych wydarzeniach kultu-
ralnych i rekreacyjnych, odbywających 
się w tej części Mazowsza. Członkowie 
stowarzyszenia z prezesem Wiesła-
wem Rybickim oraz wiceprezesem 
Krzysztofem Murawskim na cele, ak-
tywnie działają na rzecz propagowania 
aktywnego spędzania wolnego cza-
su a zwłaszcza jazdy rowerem.

            Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: MUKS Tandem Gąbin

Raz rowerem, raz kajakiem... Prezes Rybicki ze swoimi rowerzystami

Pamiątkowe zdjęcie Maratończyk z Gąbina znów zwycięża...
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15 lipca 1410 roku, na zielonych polach 
Grunwaldu rozegrała się jedna z najwięk-
szych i najważniejszych bitew średnio-
wiecza. Przesądziła ona o dalszych losach 
Europy środkowo-wschodniej i uratowała 
suwerenność Królestwa Polskiego oraz Księ-
stwa Litewskiego, złączonych wiek później 
w trwałą braterską unią dwóch narodów.

Z okazji  607 rocznicy grunwaldzkiej ba-
talii, cykliści z TANDEM MUKS Gąbin wybrali 
się na Mazurskie pola, by zwiedzić miejsce 
bitwy oraz obejrzeć słynną na cały świat re-
konstrukcję wydarzeń z 1410 roku.

Gąbińska wyprawa rozpoczęła się w pią-
tek 14 lipca. Trasa,  licząca ponad 300 km, 
przebiegała przez tereny północnego Ma-
zowsza oraz Mazur. Rowerzyści pokonali ją 
niezwykle sprawnie. Zajęło im to niecałe  
10 godzin. Noc spędzili w namiotach.

W sobotę cykliści dotarli do celu. Tru-
dy trasy wynagrodzone zostały z nawiązką.  
XX inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem ro-
biła ogromne wrażenie. Wzięło w niej udział 
ponad tysiąc statystów z całej Europy. Obej-
rzało zaś 75 tys. widzów. 

Tandem MUKS Gąbin
na polach Grunwaldu

Rowerzyści powrócili do Gąbina w niedzielę. Przez całą wyprawę 
towarzyszył im samochód techniczny. Na trasie porozumiewali się  
za pomocą krótkofalówek. Była to do tej pory największa wyprawa 
TANDEM MUKS Gąbin.

Opracowanie W. Olszewski 
Zdjęcia: TANDEM MUKS Gąbin

Rekonstruktorzy na polach Grunwaldu

Krzyżacy strzeżcie się,  
Tandem Gąbin nadciąga...


