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W numerze:

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W naszej polskiej tradycji 

jest to czas szczególny, czas bliskości, zrozumienia, 
a także składania życzeń.

Życzymy zatem Państwu spokojnych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

odpoczynku od codziennego zabiegania oraz uśmiechu i życzliwości 
w każdym dniu nadchodzącego roku.

Bardzo dziękujemy również za okazane zaufanie. Jest to nasz 
wspólny sukces, który pozwoli na dalszą pracę na rzecz wszystkich 

mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

11 grudnia 2014 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie wyremontowanej drogi 
powiatowej nr 1453W Reszki– Koszelew 
– Gąbin.

Dokończenie na str. 12

Nabór do żłobka 
Samorządowego 

w Gąbinie
Więcej str. 27
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Nr OBWODU 
GŁOSOWANIA  

CHLEWIŃSKI 
Krzysztof 

JADCZAK Krzysztof 
Mieczysław 

MAZURSKA 
Marlena 

1 

Szkoła Podstawowa 09-530 Gąbin Aleja Jana 
Pawła II 16 166 450 84 

2 
Świetlica OSP 09-530 Gąbin ul. Stary Rynek 15 142 353 43 

3 

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie 
09-530 Gąbin ul. Aleja Jana Pawła II 2 153 305 67 

4 

Szkoła Podstawowa 09-530 Dobrzyków 
Obrońców Dobrzykowa 65 70 777 77 

5 
Szkoła Podstawowa 09-530 Borki 22B 21 200 103 

6 
Szkoła Podstawowa 09-530 Nowe Grabie 11a 41 275 62 

7 
Szkoła Podstawowa 09-530 Czermno 52 80 352 67 

8 
Dom Ludowy 09-530 Topólno 49 29 142 22 

9 
Szkoła Podstawowa 09-530 Nowy Kamień 6 64 205 22 

10 
Dom Pomocy Społecznej 09-530 Koszelew 2 136 110 25 

RAZEM ODDANO GŁOSÓW:    4643 

902 3169 572 

19,43% 68,25% 12,32% 

Krzysztof Jadczak, 51 lat - absolwent 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu – kierunek Geografia, spe-

cjalność – geomorfologia. Ukończył 
również studia podyplomowe w zakre-
sie geografii i ochrony środowiska oraz 
prawa i administracji.

Po studiach nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzykowie, od 1993 
roku również jej dyrektor. Doświadcze-
nie samorządowe zdobył jako radny 
Rady Miasta i Gminy Gąbin oraz radny 
powiatu płockiego pierwszej i drugiej 
kadencji (członek Komisji Ochrony Śro-
dowiska oraz Komisji Oświaty i Kultury). 
Od 3.11.1998 Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin. Od 16 lat jest również członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Gmin Tury-
stycznych Pojezierza Gostynińskiego, 
Fundacji Aktywni Razem oraz reprezen-
tuje Miasto i Gminę Gąbin w Zarządzie 
Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wśród zainteresowań wymienia 
m.in. historię, regionalizm, aktywną 
turystykę i sport.

3.11.1998 wybrany przez Radę 
Miasta i Gminy Gąbin na stanowisko 

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ka-
dencji 1998-2002.

W pierwszej turze wyborów samo-
rządowych 27.10.2002 uzyskał po raz 
drugi mandat Burmistrza zdobywając 
2399 głosów, które stanowiły 60,55%, 
spośród 4 kandydatów.

W pierwszej turze wyborów samo-
rządowych 12.11.2006 uzyskał po raz 
trzeci mandat Burmistrza zdobywając 
3116 głosów, które stanowiły 78,83% 
całości, spośród 2 kandydatów.

W pierwszej turze wyborów sa-
morządowych 21.11.2010 uzyskał po 
raz czwarty mandat Burmistrza zdo-
bywając 3774 głosów, które stanowiły 
84,24% całości, spośród 2 kandyda-
tów.

W pierwszej turze wyborów samo-
rządowych 16.11.2014 uzyskał po raz 
piąty mandat Burmistrza zdobywając 
3169 głosów, które stanowiły 68,25% 
całości, spośród 3 kandydatów.
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OBWÓD 
GŁOSO
WANIA

OKRĘG 
WYBORCZY lp. Kandydat Dane kandydata Skrót nazwy komitetu wyborczego liczba 

głosów

1 MATUSZEWSKA Joanna lat 38, zam. Gąbin Komitet Wyborczy PSL 51
2 CYBART Marian lat 55, zam. Gąbin KW Prawo i Sprawiedliwość 126
3 WILGOCKI Edward Ryszard lat 65, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 222

1 ZIÓŁKOWSKI Jakub lat 22, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 134
2 DUTKIEWICZ Aniela Maria lat 47, zam. Gąbin KWW Nasza Miejscowość 42
3 SMOLAREK Zbigniew lat 54, zam. Gąbin KWW Osiedle Pisarzy 116

1 GRONKIEWICZ Ewa lat 57, zam. Gąbin Komitet Wyborczy PSL 130
2 LODZIŃSKA Alicja Cecylia lat 54, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 122

1 PIETRZAK Bożena lat 57, zam. Gąbin Komitet Wyborczy PSL 99
2 FORTUŃSKI Leszek Piotr lat 56, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 164

1 JANKOWSKI Bartosz Maciej lat 39, zam. Gąbin Komitet Wyborczy PSL 95
2 SIKORSKA Alicja lat 56, zam. Gąbin KW Prawo i Sprawiedliwość 68
3 PUTERNICKA Ewa lat 22, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 60
4 WICHROWSKI Andrzej lat 42, zam. Gąbin KWW Nasze Sołectwo 37

1 KRAJEWSKI Dariusz lat 47, zam. Gąbin Komitet Wyborczy PSL 64
2 JASIŃSKI Stanisław lat 53, zam. Gąbin KW Prawo i Sprawiedliwość 45
3 KĘDZIA Leszek Karol lat 54, zam. Gąbin KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 107
4 KOPEĆ Stanisław lat 60, zam. Gąbin KW Samoobrona 21

1 OPASIŃSKI Paweł lat 51, zam. Jordanów Komitet Wyborczy PSL 83
2 MICHALSKA Jadwiga Anna lat 59, zam. Ludwików KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 146
3 WĄSIK Marta lat 31, zam. Górki KWW Nasza Gmina Gąbin 209

1 MATUSZEWSKI Roman lat 46, zam. Górki Komitet Wyborczy PSL 14
2 KAPUŚCIŃSKI Janusz lat 60, zam. Dobrzyków KW Prawo i Sprawiedliwość 46
3 JAKUBOWSKI Zbigniew lat 53, zam. Dobrzyków KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 137
4 WILGOCKA Zofia Irena lat 65, zam. Dobrzyków KWW Dobrzyków-Góry Małe 98
5 GĘBICKI Rafał lat 38, zam. Dobrzyków KWW Dobrzyków 94

Dobrzyków Borki
1 JÓZWIK Anna lat 40, zam. Borki KW Prawo i Sprawiedliwość 43 8 35
2 JASIŃSKA Marzena Agnieszka lat 41, zam. Troszyn Polski KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 79 4 75
3 SMOŻEWSKA Wanda Barbara lat 60, zam. Nowy Troszyn KWW Przyszłość 166 6 160
4 OLEWNICZAK Jarosław Krzysztof lat 38, zam. Nowa Korzeniówka KWW W Jedności Siła 86 58 28

Czermno Borki
1 LEONARCIK Dorota lat 26, zam. Strzemeszno KW Prawo i Sprawiedliwość 31 30 1
2 WIERZBICKI Jan Marek lat 58, zam. Piaski KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 145 126 19
3 KOMOROWSKA Arleta lat 20, zam. Kępina KWW Nasze Sołectwo 21 20 1

1 WIŚNIEWSKI Zbigniew Marek lat 61, zam. Nowe Grabie Komitet Wyborczy PSL 23
2 PARADOWSKI Dariusz lat 27, zam. Grabie Polskie KW Prawo i Sprawiedliwość 75
3 WOJTALEWICZ Izabela lat 46, zam. Nowe Grabie KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 171
4 GONTAREK Grzegorz lat 41, zam. Nowe Grabie KWW Grzegorza Gontarka 81
5 OLKIEWICZ Jolanta lat 35, zam. Nowe Grabie KWW Jolanty Olkiewicz 25

1 KIEŁBASA Janusz lat 64, zam. Topólno Komitet Wyborczy PSL 40
2 PIOTROWSKI Radosław lat 22, zam. Topólno KW Prawo i Sprawiedliwość 5
3 KRÓL Tomasz lat 36, zam. Topólno KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 155

1 CIERPIKOWSKI Paweł lat 40, zam. Czermno Komitet Wyborczy PSL 77
2 JASIŃSKA Monika lat 37, zam. Plebanka KW Prawo i Sprawiedliwość 44
3 SOBIECKI Czesław Tadeusz lat 52, zam. Czermno KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 133
4 PANEK Barbara Elżbieta lat 55, zam. Kępina KWW Razem Lepsze Jutro 72

1 ROJEK Teresa lat 63, zam. Kamień-Słubice KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 143
2 LEDZION Krzysztof lat 53, zam. Lipińskie KWW Wsi Lipińskie 146

1 DRABIK Iwona lat 49, zam. Koszelew Komitet Wyborczy PSL 179
2 ŻUROWSKI Paweł lat 51, zam. Koszelew KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin 52
3 OSTROWSKA Danuta lat 42, zam. Guzew KWW Nasza Miejscowość 36
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4

www.gabin.pl

N
r. listy

Pozycja
N

azw
isko i im

iona
D

ane kandydata
Skrót nazw

y kom
itety w

yborczego
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

1
1

SIER
O

C
KI Adam

lat 63, zam
. Łąck

Kom
itet W

yborczy PSL
56

33
31

35
6

16
35

5
8

59
284

1
2

W
ALEW

SKI Józef
lat 70, zam

. Studzieniec
Kom

itet W
yborczy PSL

3
6

1
2

8
7

12
6

0
0

45
1

3
KO

W
ALAK Ew

a
lat 50, zam

. N
ow

y D
uninów

Kom
itet W

yborczy PSL
15

9
18

13
4

3
5

0
5

3
75

1
4

KR
YSIAK M

irosław
 Jan

lat 48, zam
. Soczew

ka
Kom

itet W
yborczy PSL

4
3

3
2

5
4

8
1

0
1

31
1

5
C

H
LEW

IŃ
SKI Krzysztof

lat 53, zam
. G

ąbin
Kom

itet W
yborczy PSL

82
63

83
35

12
22

64
29

31
51

472
1

6
ŁYZIŃ

SKA Joanna
lat 29, zam

. Łąck
Kom

itet W
yborczy PSL

1
0

2
4

4
6

3
1

0
2

23
1

7
M

IC
H

ALAK M
arta M

agdalena
lat 31, zam

. Studzieniec
Kom

itet W
yborczy PSL

4
1

0
4

0
4

6
0

0
1

20
1

8
ŚW

IER
ZYŃ

SKA N
ikola

lat 23, zam
. G

ąbin
Kom

itet W
yborczy PSL

19
27

17
3

7
5

8
4

5
6

101
1

9
SZKO

PEK Paw
eł

lat 39, zam
. D

obrzyków
Kom

itet W
yborczy PSL

24
12

6
174

50
50

46
5

6
5

378
1

10
KO

PEĆ
 Stanisław

lat 56, zam
. Lipińskie

Kom
itet W

yborczy PSL
43

38
52

9
7

16
48

49
110

31
403

251
192

213
281

103
133

235
100

165
159

1832
46%

3
1

KAM
IŃ

SKI H
enryk

lat 62, zam
. N

ow
y D

uninów
KW

 Praw
o i Spraw

iedliw
ość

24
19

9
26

8
26

21
3

8
1

145
3

2
M

AZU
R

SKA M
arlena

lat 30, zam
. N

ow
y Troszyn

KW
 Praw

o i Spraw
iedliw

ość
34

25
24

57
103

34
41

9
11

0
338

3
3

ŚLAD
O

W
SKI Piotr

lat 35, zam
. Łąck

KW
 Praw

o i Spraw
iedliw

ość
15

5
3

28
0

7
0

0
2

0
60

3
4

BED
YK Leszek Józef

lat 60, zam
. Studzieniec

KW
 Praw

o i Spraw
iedliw

ość
2

1
5

10
4

3
11

8
0

0
44

3
5

G
LIN

IEC
KI H

enryk Bronisław
lat 62, zam

. Łąck
KW

 Praw
o i Spraw

iedliw
ość

1
0

1
2

0
1

0
0

2
0

7
3

6
M

ATU
SZEW

SKA Teresa
lat 58, zam

. G
ąbin

KW
 Praw

o i Spraw
iedliw

ość
17

5
13

1
2

0
2

16
2

0
58

3
7

D
O

M
ŻAŁO

W
IC

Z Edw
ard

lat 66, zam
. Słubice

KW
 Praw

o i Spraw
iedliw

ość
1

1
2

3
0

0
3

0
0

0
10

3
8

JÓ
ŹW

IAK - R
U

C
KA Elżbieta Bożena

lat 49, zam
. G

ąbin
KW

 Praw
o i Spraw

iedliw
ość

13
25

14
1

0
1

2
0

5
10

71
3

9
M

ATU
SIAK Aneta

lat 41, zam
. Sendeń M

ały
KW

 Praw
o i Spraw

iedliw
ość

2
0

0
8

0
3

0
0

2
0

15
3

10
R

ZEPN
IKO

W
SKI Adam

 Andrzej
lat 56, zam

. Łąck
KW

 Praw
o i Spraw

iedliw
ość

7
6

4
2

1
2

8
2

0
1

33
116

87
75

138
118

77
88

38
32

12
781

20%
6

1
KLIM

EK Jarosław
lat 33, zam

. M
atyldów

KKW
 SLD

 Lew
ica R

azem
6

6
7

16
0

3
4

0
2

0
44

6
2

W
YŚM

IR
SKA Paulina

lat 21, zam
. Przem

ysłów
KKW

 SLD
 Lew

ica R
azem

1
0

0
0

0
2

13
0

0
0

16
6

3
BO

R
KO

W
SKI D

om
inik

lat 32, zam
. G

ąbin
KKW

 SLD
 Lew

ica R
azem

1
17

0
4

0
1

0
0

0
0

23
6

4
U

R
BAŃ

SKA Paulina
lat 19, zam

. G
ąbin

KKW
 SLD

 Lew
ica R

azem
6

0
0

7
1

0
0

0
1

0
15

6
5

PIJAN
O

W
SKI Stefan

lat 22, zam
. Podlasie

KKW
 SLD

 Lew
ica R

azem
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
3

6
6

STAW
IC

KA Agnieszka Barbara
lat 27, zam

. G
ąbin

KKW
 SLD

 Lew
ica R

azem
0

4
1

1
0

2
1

0
0

0
9

6
7

M
ILC

ZAR
SKA Aneta M

aria
lat 30, zam

. N
ow

osiadło
KKW

 SLD
 Lew

ica R
azem

3
1

1
3

0
3

0
0

0
0

11
17

28
10

33
1

11
18

0
3

0
121

3%
20

1
JAD

C
ZAK Krzysztof M

ieczysław
lat 51, zam

. D
obrzyków

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

85
74

64
281

28
87

76
24

39
15

773
20

2
ZAW

AD
ZKI W

aldem
ar

lat 48, zam
. G

ąbin
KW

W
 N

asz Pow
iat N

asza G
m

ina
110

89
75

16
12

14
17

6
9

11
359

20
3

M
ESJASZ Karina Joanna

lat 40, zam
. Łąck

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

5
20

4
SM

U
K STR

ATEN
W

ER
TH

 Ew
a

lat 60, zam
. G

rzybów
KW

W
 N

asz Pow
iat N

asza G
m

ina
0

0
1

1
1

0
1

0
1

0
5

20
5

TO
R

BIC
KI W

iesław
 Edw

ard
lat 55, zam

. Soczew
ka

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

0
0

4
1

0
1

0
0

0
0

6
20

6
STAŃ

C
ZAK Joanna

lat 31, zam
. Słubice

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

11
6

9
8

0
4

12
0

3
2

55
20

7
JASKU

ŁA Arkadiusz
lat 35, zam

. N
ow

y D
uninów

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
20

8
SO

BC
ZAK Krystyna

lat 66, zam
. Koszelów

ka
KW

W
 N

asz Pow
iat N

asza G
m

ina
1

0
1

4
0

2
1

0
0

0
9

20
9

C
H

O
D

O
W

SKA Katarzyna
lat 33, zam

. Słubice
KW

W
 N

asz Pow
iat N

asza G
m

ina
0

0
0

2
0

0
1

0
0

3
6

20
10

PALIW
O

D
A Joanna Bożena

lat 47, zam
. Łąck

KW
W

 N
asz Pow

iat N
asza G

m
ina

1
2

0
4

1
0

0
0

0
0

8
208

171
155

319
43

110
108

30
52

31
1227

31%
3961

Topólno

Nowy Kamień

Koszelew

Gąbin 3

Dobrzyków

Borki

Nowe Grabie

Czermno

Gąbin 1

Gąbin 2

Wyniki głosowania w wyborach  
do Rady Powiatu w Płocku
(dane z terenu Miasta i Gminy Gąbin)
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WYKAZ KOMISJI RADY MIASTA I GMINY
kadencja 2014-2018
Komisja Rewizyjna

1. Wojtalewicz Izabela - Przewodnicząca Komisji
2. Jakubowski Zbigniew
3. Król  Tomasz
4. Wąsik Marta

Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego, Promocji  
i Ochrony Środowiska

1. Wierzbicki Jan Marek – Przewodniczący Komisji
2. Fortuński Leszek Piotr
3. Ledzion Krzysztof 
4. Sobiecki Czesław Tadeusz
5. Wilgocki Edward Ryszard

Komisja ds. Budżetu
1. Jakubowski Zbigniew – Przewodniczący Komisji
2. Jankowski Bartosz
3. Wilgocki Edward Ryszard

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Opieki Społecznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Kędzia Leszek Karol – Przewodniczący Komisji
2. Drabik Iwona
3. Gronkiewicz Ewa 
4. Jankowski Bartosz
5. Król Tomasz
6. Ziółkowski Jakub

28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Gąbin od-
była się pierwsza sesja Rady Miasta  
i Gminy Gąbin w kadencji 2014-2018.  
W Obradach udział wzięło 15 Radnych 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin KRZYSZTOF JADCZAK, STANISŁAW 
GUZIAK – Sekretarz Gminy, ANIELA 
MACHAŁA – Skarbnik Gminy, EWA 
SŁUPSKA – Przewodnicząca Miejsko-
Gminnej Komisji Wyborczej w Gąbinie. 
Otwarcia Obrad Inauguracyjnej Sesji 
Rady Miasta i Gminy Gąbin dokonał Rad-
ny Senior Pan Edward Ryszard Wilgocki, 

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin
stwierdzając jednocześnie, że w Sesji 
uczestniczy 15 Radnych, co stanowi qu-
orum, przy którym Rada może obradować 
i podejmować prawomocne uchwały. 
Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Ko-
misji Wyborczej w Gąbinie wręczyła 
wszystkim radnym zaświadczenie o wy-
borze na radnego Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin, na kadencję lat 2014-2018. 
Po odczytaniu tekstu Roty Ślubowania 
- „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 
radni w kolejności alfabetycznej doko-
nali aktu ślubowania – wypowiadając 
słowo „ślubuję”, część z nich po słowie 
„ślubuję” dodali zdanie – „Tak mi do-
pomóż Bóg”. Następnie aktu ślubowa-
nia dokonał Krzysztof Jadczak wybrany 
na Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.  
W dalszej części wykonano pamiątkowe 
zdjęcie oraz wybrano przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Gąbin, którym zo-
stał Edward Wilgocki, a także wiceprze-
wodniczącego – Czesława Sobieckiego.

Rada Miasta i Gminy Gąbin kadencji 2014-2018
Od lewej siedzą: Wilgocki Edward Ryszard, Wojtalewicz Izabela, Gronkiewicz Ewa, Smożewska Barbara, Drabik Iwona, Wąsik Marta.
Od lewej stoją: Wierzbicki Jan Marek, Jakubowski Zbigniew, Sobiecki Czesław Tadeusz, Ziółkowski Jakub, Kędzia Leszek  
Karol, Jadczak Krzysztof (Burmistrz MiG Gąbin), Fortuński Leszek Piotr, Jankowski Bartosz, Król Tomasz, Ledzion Krzysztof
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Rada Miasta i Gminy Gąbin kadencji 2010-2014
Od lewej siedzą: Rojek Teresa, Michalska Jadwiga Anna,Smożewska Wanda Barbara, Wilgocki Edward Ryszard, Drabik Iwona,  
Wierzbicki Jan Marek. Od lewej stoją: Wiśniewski Zbigniew Marek, Chlewiński Krzysztof, Smolarek Zbigniew, Sobiecki Czesław  
Tadeusz, Jadczak Krzysztof (Burmistrz MiG Gąbin), Kędzia Leszek Karol, Leonarcik Roman Kazimierz, Fortuński Leszek Piotr,  
Lodzińska Alicja Cecylia, Jakubowski Zbigniew.

16 maja odbyły się uroczystości związane z 25-leciem powstania Samorządu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.  
w katedrze w Płocku, pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery i oprawą Liturgii Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”

W czasie uroczystości obecni byli przedstawiciele różnych szczebli samorządu: wojewódzkiego, powiatowego, 
gminnego. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak, Przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Gąbin – Edward Wilgocki, Radna Rady Miasta i Gminy Gąbin – Teresa Rojek oraz kilkuoso-
bowa delegacja pracowników Urzędu.

Była to Msza dziękczynna za tych, którzy pełnią funkcje w samorządach województwa  mazowieckiego. 
Uroczystości zakończył koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

25 lat Samorządu
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Obwodnica w planach

Bardzo ważnym zadaniem do re-
alizacji dla Miasta i Gminy Gąbin jest 
wykonanie przebudowy stacji uzdat-
niania wody w Górkach. Wykonana  
w 1995r. stacja wymagała gruntow-
nego remontu. W ramach moderni-
zacji wymieniony zostanie na nowy 
cały ciąg technologiczny pozyskiwania  
i oczyszczania wody z zastosowaniem naj-
nowszych technologii. Stacja uzdatniania 
wody w Górkach zasila w wodę znaczną 
część gminy, m.in. takie miejscowości jak: 
Górki, Małe Góry, Dobrzyków, Jordanów, 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  
w latach 2009-2011 dokonał rozbu-
dowy przychodni zdrowia w Gąbinie  
w której mieści się NZOZ REMEDIUM  
a także Gabinet rehabilitacyjny „FIZJO”. 
W 2010 roku powstał również nowy bu-
dynek podstacji pogotowia ratunkowego. 
Cały kompleks ochrony zdrowia w Gąbi-
nie zasilany był w ciepło w oparciu o ko-
tłownię opalaną miałem węglowym. Dla 
uzyskania wyższej sprawności kotłowni 
oraz zmniejszenia emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery, Samorząd Gąbina w 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich projektuje obwodnicę wokół Gąbina łączącą trasę DW577 Łąck – Ruszki i DW574 Gą-
bin – Żychlin. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia ruch ciężki i tranzytowy będzie omijał zabytkowe centrum miasta i przebie-
gał poza granicami zwartej zabudowy. Powyżej fragment mapy ilustrujący przebieg nowo projektowanej drogi wojewódzkiej.

Stara Korzeniówka, Nowa Korzeniówka, 
Potrzebna, a także część miasta Płocka. 
Po modernizacji stacja będzie mogła za-
silać także Nowy Troszyn, Troszyn Polski, 
Borki, Piaski, w zależności od wielkości 
rozbioru wody przez użytkowników.

Zakończenie inwestycji zostało zapla-
nowane na koniec 2015 r.

Zadanie pn. „Przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody wraz z budową zbior-
ników retencyjnych i zestawu pompo-
wego w miejscowości Górki gm. Gąbin” 
dofinansowane przez Wojewódzki Fun-

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,   
w kwocie 863 709,00 zł.

Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia w Gąbinie
2014r. zdecydował o inwestycji polegają-
cej na budowie kotłowni gazowej. W listo-
padzie bieżącego roku  podpisano umo-
wę z wykonawcą na realizację zadania, na 
które uzyskano dofinansowanie w formie 
pożyczki  z WFOŚiGW w Warszawie.
Inwestycja pn. „Modernizacja kotłowni w 
budynku przychodni zdrowia w Gąbinie 
przy ul. Płockiej 19” dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 
formie pożyczki, w kwocie 40 043,00 zł.
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ZGRP rozpoczął swoją działalność 14 
kwietnia 1994 roku z chwilą rejestracji 
w Urzędzie Rady Ministrów, od tego 
czasu minęło już 20 lat. W chwili obec-
nej Związek zrzesza 18 gmin (tj. Bielsk, 
Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, 
Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 
Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacy-
na, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara 
Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 
Wyszogród), które ogółem zajmują 
powierzchnię 2 088,79 km², na tym 
terenie zamieszkuje około 236 tysięcy 
mieszkańców (w tym miasto Płock 128 
tysięcy).

Konferencja rozpoczęła się wspól-
nym posadzeniem 18 dębów symbo-
lizujących partnerstwo gmin zrzeszo-
nych w Związku Gmin Regionu Płoc-
kiego oraz uroczystym odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej na Placu Celebry 
Papieskiej w Płocku. W pamiątkowym 
odsłonięciu tablicy pamiątkowa z na-
pisem „Razem od 1994 roku”. wzięli 
udział przedstawiciele zrzeszonych 
gmin oraz zarząd ZGRP, którego człon-
kiem jest m.in. Krzysztof Jadczak – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Głównym celem spotkania i kon-
ferencji było nie tylko podsumowanie 
pierwszego roku wdrażania nowe-
go systemu gospodarki odpadami, 
ale przede wszystkim otwarty dialog 
przedstawicieli samorządów na temat 
projektu nowelizacji powyższej ustawy 
oraz problemów i barier związanych  
z jej wdrażaniem w obecnym kształcie.

Podczas jubileuszowych uroczysto-
ści można było usłyszeć wiele ciepłych 
słów dotyczących wspólnej pracy  
ZGRP i Samorządów  w tym  wspólne-
go przedsięwzięcia odbioru i segregacji 
odpadów komunalnych. Podziękowa-
nia od Zarządu Związku Gmin Regionu 
Płockiego złożono na ręce Dyrektor 
Biura Pani Katarzynie Roguckiej – Ma-
ciejowskiej. Przedstawiciele zrzeszo-
nych gmin otrzymali  podziękowania 
za wspólną pracę na rzecz ZGRP.

Projekty i programy zrealizowane 
przez ZGRP przez okres 20 lat jego ist-
nienia:

1994r. – 14 kwietnia rejestracja 
Związku Gmin Regionu Płockiego  
w Urzędzie Rady Ministrów w rejestrze 
związków międzygminnych.

20 lat ZGRP
24 października odbyła się w Płocku konferencja pt.  „Gospodarka odpadami 
- wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu płockie-
go, płońskiego i gostynińskiego” połączona z jubileuszem powstania Związ-
ku Gmin Regionu Płockiego. Obecnie 13 z 18 gmin zrzeszonych przekazało 
Związkowi zadanie utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

1995r. – przygotowanie koncepcji 
zagospodarowania odpadów komu-
nalnych.

1996r. – 2014r. – selektywna zbiór-
ka odpadów opakowaniowych (papier, 
szkło kolorowe i bezbarwne, tworzywa 
sztuczne i metale).

1999r. – program zrównoważone-
go rozwoju oraz ochrony środowiska 
w powiecie płockim 1999 – 2002 oraz 
założenia do „Strategii rozwoju powia-
tu płockiego”.

2001r. – podpisanie porozumienia 
ze Starostwem Powiatowym w Płocku 
w celu wspólnego wykonania zadań 
publicznych o charakterze ponadgmin-
nym w zakresie ochrony środowiska. 
Wdrożenie systemu selektywnego gro-

madzenia odpadów niebezpiecznych 
na terenie ZGRP. Rozpoczęcie realizacji 
pilotażu workowej zbiórki surowców 
wtórnych „u źródła”.

2002-2014r. – program aktywnej 
edukacji, na rzecz selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych. Zorgani-
zowano ok. 335 warsztatów „Tropicie-
le odpadów” dla dzieci i młodzieży ze 
szkół z terenu ZGRP.

2003r. – opracowanie planów 
gospodarki odpadami dla członków 
ZGRP.

2003r. – wdrożenie we współpracy 
z Organizacją Odzysku Reba oraz Zakła-
dem Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Kobiernikach „Programu zbiórki  
i gromadzenia baterii na terenie ZGRP 
oraz gmin ościennych”.

2003r. – konkurs grantowy na dzia-
łania w społecznościach lokalnych ze 
środków ISC.

 2003r. – 2013r. – objazdowa zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych ze 
strumienia odpadów komunalnych na 
terenie ZGRP. Do 2013r. zebrano po-
nad 107,76 ton odpadów wielkogaba-
rytowych.

2004r. – program wykorzystywania 
energii odnawialnej w społecznościach 
wiejskich metodą zrób to sam pod na-
zwą „Sięgnij po słońce”. W ramach 
programu wykonano 21 kolektorów 
słonecznych wodnych.

2005r. – program „Sięgnij po Słon-
ce”, w ramach którego przygotowano  
i przeprowadzono  9 spotkań warsz-
tatowych dla społeczności lokalnych, 
a także wykonano 40 kolektorów sło-
neczno-wodnych w budynkach uży-
teczności publicznej. W ramach pro-
gram „Sięgnij po Słońce” ZGRP zreali-
zował działania polegające na instalacji 
solarnych na Urzędzie Miasta i Gminy, 
zapleczu socjalnym na stadionie miej-
skim w Gąbinie.

2005r. – 2012r. – objazdowa zbiór-
ka odpadów niebezpiecznych. Zebrano 
ok. 166,47 ton odpadów.
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2006r. – 2014r. – demontaż, zała-
dunek, transport i utylizacja produk-
tów zawierających azbest. Zdemon-
towano, odebrano oraz zutylizowano 
ponad 261.232,59 m2 wyrobów zawie-
rających azbest. Z programu skorzysta-
ło ponad 3.000 mieszkańców.

2007r. – 2014r. – utrzymanie miejsc 
dla bezdomnych zwierząt. Odłowiono 
383 psy, adoptowano 148 psów.

 2007r. – 2010r. – realizacja pro-
jektu „Region Płocki – regionem eu-
ropejskim”. W ramach projektu prze-
szkolono 573 osoby – urzędników 
administracji publicznej, w tym 100 
osób ukończyło szkolenie w zakresie 
języków obcych, 125 osób w zakresie 
szkoleń zawodowych, 125 osób ukoń-
czyło studia, 60 osób ukończyło studia 
podyplomowe pn. „Zarządzanie pro-
jektami w administracji publicznej”. 
Ponadto zorganizowano 16 Centrów 
Edukacji Społecznej, zakupiono 54 po-
zycje wydawnicze. Przeszkolono 120 
osób w zakresie Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego oraz dobrego zarzą-
dzania i stosowania dobrych praktyk 
europejskich. Przeszkolono 234 osoby 
w zakresie szkoleń komputerowych. 
Przygotowano administrację gmin do 
wdrożenia oraz wdrożono e-Urząd, tj. 
wdrożono technologię informatyczną 
usprawniającą pracę urzędów i umoż-
liwiającą obywatelom zdalny kontakt 
z urzędem. Wdrożono system ISO  
– w 2011r. członkowie ZGRP uzyskali 
certyfikat systemu zarządzania jako-
ścią zgodnie z normą ISO 9001:2008, 
w związku z tym przeszkolono 350 pra-
cowników administracji publicznej.

2007r. – 2012r. – realizacja projek-
tu „Przywracanie wartości zdegrado-
wanych terenów w Regionie Płockim 
poprzez rekultywację składowisk na 
terenie gmin członków Związku Gmin 
Regionu Płockiego” poprzez rekulty-
wację wysypiska śmieci w Gąbinie – 
Kępinie.

2007r. – 2013r. – realizacja projek-
tu „Modernizacja i przebudowa dróg 
w gminach regionu płockiego szansą 
ich dynamicznego rozwoju”, w ramach 
którego zrealizowano inwestycje pn. 
„Budowa drogi gminnej nr 290602w 
Piaski - Nowe Wymyśle” oraz „Prze-
budowa drogi gminnej Nowe Grabie 
– Koszelówka”.

2009r. – 2011r. – zbiórka przeter-
minowanych leków z terenu miasta 
Płocka, zebrano 3,786 ton przetermi-
nowanych leków. 

2010r. – 2013r. – realizacja projektu 
„Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej na terenie Gmin 
Związku Gmin Regionu Płockiego oraz 
zarządzanie energią w budynkach uży-
teczności publicznej w Samodzielnym 

Zespole Publicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy  
w Dziekanowie Leśnym” (GIS), w ra-
mach którego zmodernizowano budy-
nek Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Dobrzykowa w Dobrzykowie, budynek 
przychodni NZOZ w Gąbinie, budynek 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Borkach.

2011r. – 2012r. – realizacja pro-
jektu „Modernizacja zarządzania oraz 
szkolenia podnoszące poziom kom-
petencji urzędów gmin zrzeszonych  
w ZGRP”, przeszkolono ok. 450 osób  
z zakresu podstawowej obsługi kom-
putera, 28 pracowników gmin ukoń-
czyło studia podyplomowe z zakresu 
prawa i administracji.

2013r. – 2014r. – wdrożono nowy 
system gospodarki odpadami komu-
nalnymi zgodnie z ustawą o czystości  
i porządku w gminach.

2013r. – 2014r. – przeprowadzono 
kampanie edukacyjno – informacyjną 
nowego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi. W ramach kampanii 
odbyły się spotkania edukacyjno – in-
formacyjne z ponad 50.000 mieszkań-
ców, rozpropagowano ponad 30.000 
ulotek informacyjnych w zakresie no-
wego wdrażania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, utworzono 
stronę www.odpady.zgrp.pl. 

2014r. – plany gospodarki nisko-
emisyjnej.

2014r. – 2015r. – realizacja pro-
jektu „Współpraca w ramach Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
kluczem do zintegrowanego rozwoju 
subregionu”, którego celem jest inte-
gracja działań publicznych i utrwale-
nie potencjału rozwojowego Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
poprzez promowanie zintegrowane-
go podejścia do problemów obszaru. 
Rezultatami projektu są: diagnozy  
i badania społeczne na potrzeby wy-
znaczenia Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Płockiej, Strategii Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, 
Strategii efektywności energetycznej, 
strategii zrównoważonego transportu, 
koncepcji spójnej gospodarki wodno 
– ściekowej, strategii rewitalizacji ob-
szarów miejskich, dokumentacji tech-
nicznej dla najważniejszych inwestycji 
zidentyfikowanych w strategiach.

Związek Gmin Regionu Płockiego 
realizuje głównie zadania związane  
z gospodarką odpadami, ochroną śro-
dowiska, poprawą jakości życia miesz-
kańców.
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1. Rewitalizacja i odnowa prze-
strzeni publicznej – etap II

Wartość projektu 324 072,39 zł, do-
finansowanie: 183 988,00 zł (pozycja 73 
na 145). Przedsięwzięcie ma na celu po-
prawę jakości życia mieszkańców w tym 
zaspokojenie ich potrzeb społecznych, 
poprzez odnowienie ciągów komunika-
cyjnych oraz parkingu w Gąbinie.

W wyniku przetargu nieograni-
czonego wpłynęło 5 ofert, zwyciężyła 
firma PHU Ultra Dariusz Szymański  
z Gostynina. Wartość wybranej oferty: 
207 301,56 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem spra-
wuje Lech Opasiński na kwotę 5900 zł.

2. Przebudowa świetlicy środowi-
skowej w Troszynie Polskim. Wartość 
projektu 642 951,11 zł, dofinansowa-
nie: 259 419,00 zł. (pozycja 74 na 145). 
Cel: utworzenie miejsca będącego 
centrum kulturalnym wsi Troszyn Pol-
ski i stworzenie warunków do rozwoju 
życia społeczno-rekreacyjnego poprzez 
remont budynku gminnego będącego 
świetlicą środowiskową w miejscowo-
ści Troszyn Polski.

Ekomuzeum osadnictwa 
nadwiślańskiego 

W dniu 28.09.2014 r. została pod-
pisana umowa o przyznanie pomocy 
na realizację operacji pn. „Zagospo-
darowanie działek w celu utworzenia 
szlaku Osadnictwa Nadwiślańskiego 
Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w ra-

Krótko o inwestycjach gminnych
najważniejsze informacje dot. pozyskania środków finansowych na realizację najnowszych projektów

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1537/397/14 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach 
od 18 czerwca do 3 lipca 2014 r. W ramach naboru Miasto i Gmina Gąbin złożyła 2 wnioski  
na które uzyskała dofinansowanie. 

mach Ekomuzeum” z zakresu małych 
projektów działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013. 

Celem projektu jest umożliwienie 
mieszkańcom wsi i turystom poznania 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 
Menonitów i Słowian na Ziemi Gąbińskiej 
poprzez utworzenie plenerowego Eko-
muzeum Osadnictwa Nadwiślańskiego 
wokół zabytkowego domu z epoki meno-
nickiej oraz starego kościoła w miejsco-
wości Nowy Troszyn i Troszyn Polski.

Czas realizacji projektu to koniec grud-
nia 2014 r. wartość projektu 82 348,50 zł, 
dofinansowanie 50 000,00 zł.

W zakres projektu wchodzi m.in. 
utworzenie ekomuzeum w Nowym 

Troszynie (ławki parkowe, ścianki wy-
stawowe i plenerowe, stojaki rowero-
we, altanka drewniana, płotek faszy-
nowy), utworzenie ekomuzeum w Tro-
szynie Polskim (ławki parkowe, ścianki 
wystawowe, stojaki na rowery, altanka 
drewniana).

 „Zapraszamy do nas...  
- aktywny wypoczynek  
w Mieście i Gminie Gąbin”

Cel projektu: umożliwienie roz-
woju i turystyki lub rekreacji poprzez 
budowę sezonowego punktu informa-
cji turystycznej zintegrowanego  z wy-
pożyczalnią rowerów i innego sprzętu 
sportowego, utworzeniem sezono-
wych stoisk regionalnych, remontem 
połączonym z modernizacją  miej-
skiej fontanny w miejscowości Gąbin.  
Wartość projektu: 77 397,42 zł, dofi-
nansowanie: 50 000,00 zł.

Zadanie polega na przeprowadze-
niu kilku przedsięwzięć skupionych 
wokół Starówki w Gąbinie, które wza-
jemnie się uzupełnią i wzmocnią od-
działywanie zakładanych rezultatów. 

Przedsięwzięcia planowane do re-
alizacji:
1. odnowienie/renowacja fontanny 
miejskiej

W celu ożywienia starówki zostanie 
przeprowadzona renowacja gąbińskiej 
fontanny – będącej wizytówką miasta 

Remiza OSP w Troszynie Polskim wraz z atlanką - miejscem rekreacji
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– chętnie odwiedzaną w sezonie let-
nim przez turystów. Renowacja fon-
tanny będzie polegała na oczyszczeniu 
i konserwacji powierzchni fontanny, 
wymianie dyszy natryskowej i oświe-
tlenia, budowie komory dla stacji 
uzdatniania wody – chloratora.
2. utworzenie stoisk regionalnych

Na starówce powstaną również  
4 stoiska regionalne, które będą udo-
stępniane twórcom ludowym, człon-
kom amatorskiego ruchu artystycz-
nego, lokalnym organizacjom, słucha-
czom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Gąbinie, którzy będą mogli prezento-
wać swoje osiągnięcia i bezpośrednio 
promować Ziemię Gąbińską.
3. uruchomienie sezonowego Miej-
skiego Punktu Informacji Turystycznej

Miejski Punkt Informacji Turystycz-
nej zlokalizowany będzie na starów-
ce w Gąbinie. W ramach PIT zostanie 
zakupione stoisko drewniane w sys-
temie zamkniętym wraz z podstawo-
wym wyposażeniem tj. biurko, krzesło 
i fotel, szafa, tablica informacyjna, na 
której wyświetlane będą informacje  
o turystyce i promocji regionu. Ponad-

to planowany jest zakup potykaczy 
zewnętrznych z możliwością łatwego  
i bezpiecznego wywieszania informacji 
i ogłoszeń turystycznych. W ramach 
wyposażenia punktu informacji tury-
stycznej zostanie zakupiona kamera 
IP służąca promocji regionu/starówki 
Gąbina a także w celach poprawy bez-
pieczeństwa i kontroli udostępnianego 
wyposażenia.
4. uruchomienie wypożyczalni sezo-
nowej sprzętu sportowego

Przy punkcie informacyjnym zosta-
nie utworzona wypożyczalnia rowerów, 
której działalność  z czasem zostanie 
rozszerzona na inny sprzęt sportowy, tj. 
rolki, wrotki, hulajnogi, łyżwy, narty bie-
gowe, itp. W ramach działania zostaną 
zakupione rowery w ilości 4 sztuk oraz 
stojaki na rowery z panelem
5. stworzenie miejsca do rekreacji ru-
chowo-intelektualnej 

Integracyjne i aktywizujące oddzia-
ływanie na lokalną społeczność będzie 
posiadało   utworzone miejsce do gry 
w szachy i warcaby. Wykonana zostanie 
plenerowa szachownica o wymiarach 
ok. 4x4m, a także zakupione zostaną 
piony do gier. Jesteśmy pewni, że jesz-
cze bardziej uatrakcyjni  to starówkę  
w Gąbinie i pozytywnie wpłynie  na in-
tegrację wszystkich grup społecznych.
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Park przy ul. Browarnej z podświetlonym pomnikiem „10-ciu rozstrzelanych”

Park przy ul. Składkowskiego z iluminacją pomnika-głazu Józefa Piłsudskiego

Park przy ul. Wojska Polskiego z oświetlonym pomnikiem- grobem Nieznanego Żołnierza

Odnowione parki miejskie

W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele samorządu powiatowego: Starosta 
Płocki – Mariusz Bieniek, Radny Rady Po-
wiatu w Płocku – Waldemar Zawadzki, były 
starosta – Jan Ciastek; gminnego: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak.

Długość przebudowanej drogi wynosi 
1,503 km, szerokości 5,0 metrów. Zada-
nie obejmowało mechaniczne ścinanie, 
karczowanie krzaków i drzew, wymianę  
2 przepustów pod koroną drogi, wykona-
nie na poszerzeniach: warstwy odsącza-
jącej, podbudowy z kruszywa łamanego, 
podbudowy z mieszanki mineralno-asfal-
towej, warstwy wiążącej i wyrównawczej 
z mieszanki mineralno-asfaltowej istnie-
jącej nawierzchni, a także warstwy ście-
ralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 
kruszywem łamanym, zamontowano ba-
riery ochronne, wprowadzono oznakowa-
nia pionowe, posadzono drzewa.

Ponadto na odcinku 235 m wykona-
no odnowę istniejącej nawierzchni jezdni 
poprzez ułożenie warstwy z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej oraz uzupełniono po-
bocza mieszanką kruszywa łamanego.

Łącznie zmodernizowano 1,738 km 
drogi. Wartość zrealizowanego zadania 
785.339,82 zł, na mocy porozumienia  
z Powiatem w Płocku Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin w 50% współfinansuje in-
westycję. „To oczywiście zawsze jest dyle-
mat, bo mamy dużo gminnych dróg do re-
montu. Ale zdecydowaliśmy się na party-
cypowanie w połowie kosztów, bo inaczej 
ta droga nie zostałaby wyremontowana. 
A jest ważna. Łączy powiat płocki z go-
stynińskim. Poza tym była w opłakanym 
stanie i stanowiła realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa”, powiedział Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. 
Starosta Płocki Mariusz Bieniek przyznał, 
że ma niewielki udział w tym przedsię-
wzięciu „- Ale jestem samorządowcem  
i wiem, jak ważna jest współpraca. Dlate-
go słowa uznania należą się samorządowi 
Gąbina, że włączył się w tę inwestycję”.

Przebudowa drogi gminnej ma służyć 
bezpieczeństwu i poprawić komfort prze-
mieszczania się wszystkim uczestnikom ru-
chu drogowego. 

Uroczyste otwarcie 
przebudowanej drogi 
powiatowej nr 1453W 
Reszki– Koszelew – Gąbin
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Ekomuzeum osadnictwa nadwiślańskiego 
W ramach projektu utworzono 

ekomuzeum w Nowym Troszynie  zlo-
kalizowane przy zabytkowym budyn-
ku starej szkoły, a także przy budynku 
strażnicy OSP w Troszynie Polskim. 
Ekomuzeum zostało wyposażone  
w ławki parkowe, ścianki wystawowe, 
stojaki na rowery, drewnianą altankę, 
a przy zabytkowym obiekcie w Nowym 
Troszynie także w płotek faszynowy 
nawiązujący do osadnictwa nadwi-
ślańskiego.

Celem projektu jest umożliwienie 
mieszkańcom wsi i turystom poznania 
dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego Menonitów i Słowian na Ziemi 
Gąbińskiej poprzez utworzenie plene-
rowego Ekomuzeum Osadnictwa Nad-
wiślańskiego.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zakończył 
realizację projekt pn. „Zagospodarowanie 
działek w celu utworzenia szlaku Osad-
nictwa Nadwiślańskiego Doliny Iłowsko-
Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum”. 
Przedsięwzięcie było współfinansowane 
ze środków UE z zakresu małych projek-
tów działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013 zgodnie z podpisaną w dniu 
28.08.2014r.  umową o przyznanie po-
mocy na realizację operacji.

Przedsięwzięcie zostało zreali-
zowane w listopadzie 2014 r. przez 
Zakład Remontowo-Usługowy ZIG-
ZAG z Nowego Kamienia za kwotę  
82 348,50 zł, z czego dofinansowanie z 
Unii Europejskiej wyniosło 50 000,00 zł.



14

www.gabin.pl

ZGRP - „EKOpozytyw 
MAZOWSZA”
23 października w Galerii Porczyńskich 
przy Placu Bankowym w Warszawie 
odbył się uroczysty finał konkursu 
„EKOpozytyw MAZOWSZA”, połączo-
ny z wręczeniem nagród i wyróżnień 
dla najlepszych beneficjentów współ-
pracujących z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w 2013 r. 
W jednej z dziewięciu kategorii pn. 
„OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI” 
nominowany został między innymi 

Związek Gmin Regionu Płockiego. 
Miło nam poinformować, że kapituła 
konkursu w finałowym rozstrzygnięciu 
przyznała ZGRP wyróżnienie. Podczas 
wręczania nagród i dyplomów Zwią-
zek reprezentował Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak oraz 
Zastępca Dyrektora Biura ZGRP Pani 
Małgorzata Nawrocka. Jest to wspólny 
sukces członków ZGRP, którzy realizo-
wali zadania dotyczące ochrony środo-
wiska a konkretnie z zakresu ochrony 

powierzchni ziemi. Również w Mieście 
i Gminie Gąbin realizowane były inwe-
stycje związane z tą tematyką w kliku 
miejscowościach. Laureatem nagrody 
głównej w tej kategorii został Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych  
w Kobiernikach k/Płocka. Po wręcze-
niu nagród i wyróżnień laureatom oraz 
nagród dla pracowników WFOŚiGW  
w Warszawie finał konkursu zakończył 
koncert kwartetu smyczkowego.
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Miasto i Gmina Gąbin jest malow-
niczym miejscem, które warto 

odwiedzić. Podjąć decyzję by tu za-
mieszkać i budować wspólnie naszą 
piękną małą Ojczyznę.

Gąbin oprócz walorów przyrodni-
czych i turystycznych ma bardzo cieka-
wą, wielowiekową historię. Jest jednym 
z najstarszych mazowieckich miast. Pra-
wa miejskie otrzymał w 1322r.

Miasto i gmina dysponuje atrak-
cyjnymi terenami pod budownictwo 
mieszkaniowe i letniskowe, a także 
pod działalność inwestycyjną i gospo-
darczą. Obecnie jest zarejestrowanych 
ponad 600 podmiotów gospodarczych, 
wśród których przeważa działalność 
usługowa. 

Dzięki posiadaniu kompleksowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, ulega skróceniu proces przygo-
towania inwestycji.

Gmina posiada doskonałe warunki 
naturalne oraz infrastrukturę dla roz-
woju turystyki i rekreacji. Obok sie-
bie występują duże kompleksy leśne 
(3097,8 ha) w bezpośrednim sąsiedz-
twie jezior, w tym największego na 
Mazowszu Jeziora Zdworskiego o pow. 
352 ha. Z roku na rok rośnie popular-
ność hodowli koni dla celów rekreacyj-
nych i hipoterapeutycznych. 

Mieszkańcy oraz przyjezdni goście 
mają możliwość uczestnictwa w licz-
nych wydarzeniach kulturalnych przy-
gotowywanych przez instytucje kultury 
działające w gminie, szkoły i organiza-
cje społeczne. Corocznie mogą uczest-
niczyć w obchodach „Dni Gąbina”, Jar-
marku Gąbińskiego, Pożegnaniu Lata, 
Koncertach Muzyki Polskiej, Bożonaro-

Zapraszamy do Miasta i Gminy Gąbin
dzeniowym, Gali Noworocznej czy też 
w Gąbińskim Forum Kultury. 

Ponadto bardzo uroczysty charak-
ter mają obchody świąt i rocznic pań-
stwowych.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
może poszczycić się wieloma suk-
cesami oświatowymi, bardzo dobrą  
i nowoczesną infrastrukturą szkolną. 
W ostatnich latach powstały nowe  
i funkcjonalne obiekty oświatowe, wy-
konano liczne prace modernizacyjne  
i adaptacyjne placówek. Dzięki po-
zyskaniu środków z budżetu Unii Eu-
ropejskiej infrastruktura oświatowa 
umożliwia dzieciom i młodzieży edu-
kację na wysokim poziomie. Na te-
renie gminy działalność dydaktyczną  
i wychowawczą realizuje 13 insty-
tucji oświatowych: 6 szkół podsta-
wowych, 2 gimnazja, 2 przedszkola,  
1 punkt przedszkolny, Szkoła Muzyczna 
I stopnia, Zespół Szkół im. St. Staszica, 
w którym edukacja odbywa się na po-
ziomie średnim. A przez ostatnie 16 lat 
żadna ze szkół nie została zamknięta. 
Od stycznia swoją działalność rozpocz-
nie żłobek samorządowy w Gąbinie.

Gmina posiada także bardzo dobrą 
infrastrukturę sportową. Największym 
obiektem sportowym jest Miejski Sta-
dion Leśny w Gąbinie, który spełnia 
normy Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Drugie na terenie gminy pełnowymia-
rowe boisko piłkarskie znajduje się  
w Czermnie, gdzie prowadzone są roz-
grywki pod patronatem Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, a przy Zespo-
le Szkół jest stadion lekkoatletyczny  
z kortami tenisowymi.

Ponadto na terenie gminy znajdują 
się dwie pełnowymiarowe hale spor-
towe oraz siedem sal gimnastycznych. 

Do rozwoju sportu przyczynia się 
kompleks sportowy „Moje boisko – 
ORLIK 2012” zlokalizowany w Gąbinie 
przy Gimnazjum oraz w Dobrzykowie 
przy kompleksie szkolnym. W okresie 
zimowym na wielofunkcyjnym boisku 
w Gąbinie funkcjonuje nowoczesne lo-
dowisko „Biały Orlik”.

W mieście i gminie działają kluby 
sportowe: MKS Błękitni Gąbin – IV 
liga, LKS Unia Czermno – liga okręgo-
wa, MUKS Gąbin – IV liga, PUKS Gąbin, 
Sakura Judo.

Nad bezpieczeństwem mieszkań-
ców i odwiedzających gości czuwają 
miejscowe służby. Na terenie gminy 
funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, są to: OSP Gąbin, Do-
brzyków, Czermno, Grabie Polskie, 
Nowy Kamień, Lipińskie, Strzemesz-
no, Topólno, Troszyn Polski. Od 2002 r.  
w Gąbinie funkcjonuje Podstacja Po-
gotowia Ratunkowego. Nad zdrowiem 
mieszkańców czuwają dwa Niepublicz-
ne Zakłady Opieki Zdrowotnej: w Gą-
binie „REMEDIUM” i w Dobrzykowie 
„ESKULAP”. W ostatnich latach oba bu-
dynki zostały rozbudowane i zmoderni-
zowane, przez co poprawiły się warunki 
lokalowe, które podnoszą standard 
prowadzonej podstawowej opieki zdro-
wotnej. Ponadto na terenie Gąbina 
funkcjonują dwa punktu rehabilitacyj-
ne: NZOZ „SANUS” i NZOZ „FIZJO”.

Jeszcze raz zapraszamy do odwie-
dzenia Miasta i Gminy Gąbin, a być 
może do zamieszkania tu na stałe. 
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Wycieczka dzieci z Punku Przedszkolnego  
w Nowym Grabiu do Płocka 

23 października dzieci z Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej w 
Nowym Grabiu pojechały na wycieczkę 
do Galerii Mosty w Płocku. Pierwszym 
punktem wycieczki było odwiedzenie 
galerii sztuki POKiS, w której  odbyły 
się zajęcia plastyczne. Dzieci zostały 
bardzo miło przyjęte i oprowadzone 
po galerii, gdzie mogły podziwiać wy-
stawę prac. Następnie panie zaprosiły 
nas na zajęcia, na których samodzielnie  
z wcześniej przygotowanych elemen-

tów wykonywały kolorową sowę. 
Dzieci z dużym zaangażowaniem 
wykonywały prace, które później za-
brały do przedszkola. Drugim punk-
tem wyjazdu były zajęcia kulinarne, 
które zorganizowała nam Pizzeria 
Dominium. Na powitanie przedszko-
laki wysłuchały z dużym zaintereso-
waniem historii o „Księż-
niczce Marghericie”, od 
której pochodzi nazwa 
jednej z pizz. Po wysłu-
chaniu opowiadania ma-

luchy obserwowały kucha-
rza, jak przyrządza uwiel-
bianą przez wszystkich 
pizzę. Po pokazie wszystkie 
dzieci zostały poczęstowa-
ne przyrządzonym fryka-
sem. Wielką niespodzianką 
było wręczenie przez orga-
nizatorów dyplomów pt. 
„Dla małego pizzermena” 
oraz drobnych upominków. 

Zadowoleni i bezpieczni wróciliśmy 
do przedszkola. Nad całą wycieczką 
czuwały ich panie – Paulina Chojnacka 
oraz Magdalena Łyzińska, które zorga-
nizowały wyjazd. Nagrodą dla pań były 
uśmiechy na twarzach ich pociech.

Paulina Chojnacka

Święto pieczonego ziemniaka
21 września 2014 r. w Szkole Podsta-
wowej w Nowym Grabiu odbyła się 
ważna impreza środowiskowa ,,Dzień 
Ziemniaka”. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą celebrowaną przez pro-
boszcza księdza Marka Mizerskiego.  
W oprawie mszy uczestniczyli muzycy 
z orkiestry OSP w Gąbinie. Uroczystość 
ta ma charakter wydarzenia ogólno 
gminnego. Podobnie jak w poprzednich 
latach w uroczystości uczestniczył Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-

tof Jadczak. Cała społeczność szkolna 
włączyła się w organizację. Rodzice 
przygotowali stoiska garmażeryjne, na 
których każdy mógł skosztować potraw  
z ziemniaków. Była też grochówka i bigos  
z dziczyzną, ciasto na deser, oczywiście 
nie zabrakło kawy i herbaty. Była fan-
towa loteria, na którą losy pozyskiwała 
szkoła od mieszkańców okolic. Bardzo 
dziękujemy wszystkim darczyńcom. 
Nauczyciele przygotowali szwedzki stół 
dla zaproszonych gości. Uczniowie pod 
nadzorem nauczycieli przygotowali 
program artystyczny, który chętnie był 
oglądany przez całą społeczność szkol-
ną i przyjezdnych gości. Nagłośnieniem 
jak zwykle zajął się przyjaciel szkoły pan 
Jarosław Czajkowski. Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin udostępnił scenę i na-
mioty. Królem Pyrusiem została Zuzan-
na Zaleska, która przyniosła największe-
go ziemniaka, ważył on 0.834 kg. Nad 
całością czuwała dyrektor szkoły pani 
Barbara Artiomow. Po niewielkich za-
wirowaniach pogoda dopisała, nastroje 
wszystkich uczestników także. To był 
udany dzień. Cieszymy się, że szkoła 
nasza kolejny raz gościła w swoich pro-
gach takie duże rzesze mieszkańców.

Eugenia Ziółkowska
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Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu
Na przełomie roku 2013/2014 roz-
poczęła się realizacja projektu „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w Mieście i Gminie Gąbin”. Głównym 
celem Projektu jest zmniejszenie ryzy-
ka wystąpienia zjawiska wykluczenia 
cyfrowego wśród mieszkańców Miasta  
i Gminy Gąbin poprzez udostępnienie 
Internetu dla 80 gospodarstw domo-
wych, przeprowadzenie szkoleń w za-
kresie obsługi komputera (160 osób), 
zapewnienie niezbędnego sprzętu 
i oprogramowania, a także pomocy 

technicznej przy instalowaniu sprzętu 
w gospodarstwach domowych (80 ze-
stawów komputerowych) i jednostkach 
podległych (104 zestawów komputero-
wych) przez okres realizacji projektu tj. 
do 31 grudnia 2014 oraz 5 lat po jego 
zakończeniu dla zachowania trwałości 
projektu, czyli do końca roku 2019.

Wartość projektu to ponad 1,1 mln 
zł. Całość zadania  finansowana jest 
ze środków zewnętrznych tj. 85% z UE 
oraz 15% ze środków krajowych . 

W dniach 24-27 czerwca odbyły sie 
szkolenia zorganizowane przez Mia-
sto i Gminę Gabin w ramach projektu.  
W szkoleniu uczestniczyło 160 osób 
z gospodarstw domowych objętych 
projektem. Uczestnicy zostali podzie-
leni na grupy szkoleniowe zgodne  
z ilością przygotowanych stanowisk 
komputerowych. Zakres szkolenia 
obejmował m.in. podstawowe zasady 
obsługi komputera, podstawowe in-
formacje dot. systemu operacyjnego 
Windows, przegląd podstawowych 
programów użytkowych zawartych  
w systemie, podstawowe informacje 
nt. korzystania z Internetu, informacje 
nt. bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, 
zwłaszcza w odniesieniu do osób nie-
pełnoletnich, podstawowe informacje 
nt. zasad legalnego korzystania z zaso-
bów Internetu (przewodnik po tym co 
wolno, a czego nie wolno ściągać z sie-

ci), informacje nt. możliwości wykorzy-
stania Internetu do nauki, poszukania 
informacji, poszukania pracy, korzy-
stania z usług administracji publicznej, 
podstawowe informacje nt. obsługi 
poczty elektronicznej, podstawowe 
informacje nt. obsługi programów; 
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, pre-
zentacje multimedialne, zarządzanie 
pocztą e-mail. Każdy uczestnik otrzy-
mał materiały szkoleniowe.

W lipcu uczestnicy projektu mogli 
już korzystać ze sprzętu komputero-
wego i dostępu do Internetu u siebie  
w domach. 

W chwili obecnej kończy się wdro-
żenie projektu. Grupa projektowa 
przygotowuje ostatni wniosek o płat-
ność. Na bieżąco prowadzony jest 
serwis sprzętu, naprawy gwarancyjne 
oraz naprawy nieobjęte gwarancją  
z powodu uszkodzeń mechanicznych. 
Trwałość projektu zostanie zachowa-
na w okresie 5 lat od daty zakończenia 
projektu. 

Uczniowie w strojach wróżek i czap-
kach Mikołajów świetnie bawili się przy 
dźwiękach muzyki dyskotekowej. Do sali 
wróżb przygotowanej przez Samorząd 
Uczniowski ustawiała się długa kolejka 
chętnych chcących poznać „swą przy-
szłość”. Mamy upiekły pyszne ciasta, aby 
jak zawsze ich pociechy miały energię do 
zabawy. Rada Rodziców dla wszystkich 
uczniów zakupiła pizzę i napoje.

Marta Górecka

Spotkanie andrzejkowo-mikołajkowe
29 listopada odbył się w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
bal andrzejkowo-mikołajkowy. 
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TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR/ PARTNERZY

6 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Chóru •	
Miasta i Gminy Gąbin

Kościół parafialny w 
Gąbinie Burmistrz/Chór MiG

11 stycznia WOŚP•	 MGOK/Starówka MGOK/Szkoła Muzyczna

31 stycznia Gala Noworoczna•	 Hala sportowa w 
Gąbinie Burmistrz/Szkoła Muzyczna

21 stycznia Uroczyste otwarcie żłobka •	
samorządowego w Gąbinie Żłobek, godz. 11:00 Burmistrz

styczeń/luty Zimowe zajęcia na śniegu•	 MGOK/Burmistrz

marzec Gminny turniej tenisa stołowego•	 Szkoła Podstawowa w 
Nowym Grabiu Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu

marzec Koncert – wiosenne przebudzenie •	
serc

Gimnazjum 
Dobrzyków Gimnazjum Dobrzyków

marzec Turniej szachowy•	 Hala przy Gimnazjum 
w Gąbinie Proboszcz parafii w Gąbinie

marzec/kwiecień Gąbińskie Forum Kultury•	 Sala Kameralna Szkoły 
Muzycznej MGOK/Szkoła Muzyczna

26 kwiecień Koncert muzyki sakralnej•	 Kościół w Gąbinie Szkoła Muzyczna/MGOK
kwiecień Rajd pieszy w poszukiwaniu wiosny•	 Burmistrz

kwiecień Gminny konkurs recytatorski „Pięknie •	
być człowiekiem” Burmistrz/MGBP w Gąbinie

1 maj Miejsko-Gminne Zawody OSP•	 Stadion w Gąbinie Burmistrz/Zarząd Gminny OSP

3 maja (niedziela) Obchody Święta Uchwalenia •	
Konstytucji Burmistrz/Zw.Piłsudczyków

maj Regionalny Przegląd Piosenki Ludowej•	 Czermno Szkoła Podstawowa w Czermnie

12 maja Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego•	 Szkoła Podstawowa w 
Nowym Grabiu Zw. Piłsudczyków

maj Polska Biega – Gąbin Biega•	 Burmistrz/MGOK

maj Gąbińskie Forum Kultury•	 Sala Kameralna Szkoły 
Muzycznej MGOK/Szkoła Muzyczna

29 maja Wieczór Kultury Chrześcijańskiej•	 Starówka w Gąbinie  Burmistrz/ SRK/MGOK/ Szkoła 
Muzyczna

30– 31 maja Dni Gąbina•	 Starówka w Gąbinie
Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna, 
Szkoły podstawowe i gimnazja, OSP, 
TMZG

czerwiec Zawody w windsurfingu •	 Burmistrz
15 czerwca 74 rocznica 10-ciu rozstrzelanych•	 Burmistrz
21 czerwca Letni rajd rowerowy•	 Burmistrz/MGOK
25 lipca VI Jarmark Gąbiński•	 Plac ul. Wspólna Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna

lipiec/sierpień Letnie koncerty muzyczne•	 Kościół w Gąbinie/
Szkoła Muzyczna Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna

lipiec/sierpień Letnie spotkania z nowościami •	
literackimi (cykl gazetek i wystawek) Burmistrz/MGBP w Gąbinie

15 sierpnia (sobota) Obchody Święta Wojska Polskiego•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
30 sierpnia wakacyjny rajd rowerowy•	 Burmistrz/MGOK

1 września
76. Rocznica wybuchu II wojny•	
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego •	
2015/2016

Burmistrz/Zw.Piłsudczyków

12 września 76. Rocznica bitwy dobrzykowskiej•	 Burmistrz/SP w Dobrzykowie
wrzesień Dożynki Parafialne w Czermnie•	 Czermno SP w Czermnie
 5 września Pożegnanie Lata•	 Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna

wrzesień Piknik stanisławowski w Nowym •	
Kamieniu

Szkoła Podstawowa w 
Nowym Kamieniu Szkoła/ksiądz proboszcz

wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka•	 Szkoła Podstawowa w 
Nowym Grabiu SP w Nowym Grabiu

wrzesień Festiwal Piosenki Turystyczno-•	
Harcerskiej

Szkoła Podstawowa w 
Nowym Grabiu SP w Nowym Grabiu

14 października Dzień Edukacji Narodowej•	 Burmistrz
16 października Dzień Papieski•	 Parafia/Burmistrz

październik/listopad Gąbińskie Forum Kultury•	 Sala Kameralna Szkoły 
Muzycznej MGOK/Szkoła Muzyczna

październik/listopad 50-lecie zawarcia związku •	
małżeńskiego OSP Gąbin Burmistrz /Urząd Stanu Cywilnego

5 listopada IV Konkurs muzyki polskiej•	 Szkoła Muzyczna Burmistrz/Szkoła Muzyczna

11 listopada (środa)
Obchody Święta Niepodległości•	
Bieg Niepodległości•	
Koncert Muzyki Polskiej•	

Hala sportowa w 
Gąbinie
Sala OSP Gąbin

Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
Burmistrz/Szkoły
SRK/Gimnazjum w Gąbinie/MGOK/
Szkoła Muzyczna

listopad II Powiatowy festiwal pieśni •	
patriotycznej MGOK Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna

listopad Andrzejki Seniorów•	 Burmistrz/SRK

20 grudnia Koncert Bożonarodzeniowy•	 Hala sportowa Burmistrz/MGOK/Szkoła Muzyczna/
Szkoły podstawowe i gimnazja

Kalendarz ważniejszych wydarzeń w Mieście i Gminie Gąbin w 2015 roku
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26 listopada 2014r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu pod opieką wychowawców byli w Mazowieckim Ośrodku 
Geograficznym w Murzynowie. Przewodnikiem wycieczki była pani 
Aleksandra Karasiewicz, która ciekawie opowiadała dzieciom o co-
dziennej obserwacji pogody. Uczniowie starali się określić stopień 
zachmurzenia oraz przejrzystość powietrza. Pokazane i omówione 
zostały przyrządy do pomiaru pogody, jak: heliograf, wiatromierz, 
deszczomierz Hellmana, deszczomierz tradycyjny, klatka mete-
orologiczna i poletko z termometrami gruntowymi.  Dzieci obej-
rzały również wykonane przez studentów Uniwersytetu War-
szawskiego kolektory słoneczne i zapoznali się z informacjami 
na temat Murzynowa i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 
Była to interesująca lekcja przyrody w terenie.

Żaneta Dymek

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu do 
Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie

We wtorek, 11 listopada 2014 r., w auli 
Wyższej Szkoły Humanistyczno – Eko-
nomicznej we Włocławku odbył się IV 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyź-
nianej. Wokaliści z różnych zakątków 
kraju zmierzyli się z tematyką patrio-
tyczną i walczyli o główną nagrodę.

Wśród 9 nagrodzonych i wyróżnio-
nych osób znalazła się mieszkanka Gą-
bina - Izabela Jabłońska!

Sukces Izy !
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W przededniu  kanonizacji Papieży: 
Jana XXIII i Jana Pawła II w gąbińskim 
kościele zaplanowano modlitewne czu-
wanie. W jego przygotowanie włączyło 
się wiele zespołów i grup działających 
na terenie parafii i gminy, m.in. ucznio-
wie Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Przypomnieli postać Ojca Świętego 
w przedstawieniu pt.: ,,Fenomen Mi-
łości”. Spektakl, zrealizowany z arty-
stycznym rozmachem, był refleksją 
nad życiem, śmiercią, wyborami i siłą 
człowieka dotkniętego tragedią. Zoba-
czyliśmy Karola Wojtyłę rozważające-
go swoje kapłaństwo, oraz tych, którzy 
wpłynęli na Jego osobowość. Przeży-
waliśmy próbę zamachu na Papieża 
Polaka, a także moc Jego modlitwy. 
Widowisko wzbogacił występ zespołu 
wokalno - instrumentalnego Uranos. 
Całość malowana poezją, muzyką, 
światłem i obrazem robiła niesamowi-
te wrażenie. Sobotni wieczór zostanie 
w pamięci wszystkich, którzy w nim 
uczestniczyli: i aktorów (36 uczniów), 
i widzów.

Fenomen Miłości

Obsada:
Śnieżka – Oliwia Bedyk
Książę - Piotr Szabliński
Macocha – Weronika Szymań-
ska
Czarownica: Paulina Chmielecka
Myśliwy: Tymoteusz Pietracho
Krasnoludki: Daria Gontarek, 
Andżelika Wicińska, Kacper Ziar-
kowski, 
Bartek Bardyszewski, Mikołaj 
Robak, Kacper Kłys, Tymek Pie-
tracho
Narratorzy: Wiktoria Kiełbasa, 
Katarzyna Drażba

Koło teatralne „Maska” w przedszkolu!
Królewna Śnieżka, krasnoludki, książę, 
zła macocha - czarownica i kilku innych 
bohaterów baśni braci Grimm odwie-
dziło wiosną Przedszkole im. Króla Ma-
ciusia Pierwszego w Gąbinie. Maluchy 
z ogromnym zainteresowaniem obej-
rzały przedstawienie przygotowane 
przez koło teatralne „Maska”. Podzi-
wiały stroje, dekoracje i grę ,,aktorów”. 
Żywiołowo reagowały na perypetie 
baśniowych postaci i z przyjemnością 
śpiewały wspólnie z gimnazjalistami. 
Świetnie się bawiły, a emocji było na-
prawdę sporo, co sprawiło radość obu 
stronom.
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 Festiwal Piosenki 
Papieskiej w Gimna-
zjum w Gąbinie to bez 
wątpienia największe 
wydarzenie minionej 
wiosny. Inauguracja 
przedsięwzięcia zwią-
zana była z kanoni-
zacją Jana Pawła II, 
stąd hasło festiwalu: 
,,Jan Paweł II – Czło-

wiek Święty”. W sobotnie przedpołudnie  
w hali przy gimnazjum zagościły tłumy. 
160 wykonawców z czterech powiatów 
,,walczyło” o laury zwycięstwa. Imprezę 
Honorowym Patronatem objęli: ksiądz 
Józef Szczeciński, proboszcz Parafii w Gą-
binie i Krzysztof Jadczak, Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin, którzy dokonali uroczyste-

Festiwal Piosenki Papieskiej

go otwarcia wydarzenia i zaczęło się …  
W szranki stanęli uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Nad wszystkim 
czuwało profesjonalne jury: p. Jolanta 
Andrysiak (przewodnicząca), p. Ewelina 
Nowakowska oraz p. Zbigniew Merecki, 
nauczyciele Szkoły Muzycznej w Gąbinie. 

Najlepsi otrzymali oryginalne statuet-
ki - w bryłach ze szkła zatopiono kolorowe 
anioły.  Niepowtarzalny wygląd tych dzieł 
to zasługa szkolnej pracowni plastycznej. 
Pozostałe ,,trofea” zakupiono dzięki spon-
sorom festiwalu: Krzysztofowi Jadcza-
kowi, ks. Józefowi Szczecińskiemu (ww.) 
i Jackowi Kamińskiemu – właścicielowi 
sklepu muzycznego z Płocka. 

Imprezę z wdziękiem poprowadzi-
ły uczennice gimnazjum: Iza Jabłońska 
i Weronika Szymańska. Fantastyczne 
zdjęcia to zasługa Magdy Gałeckiej 
oraz Przemka Sikory a członkowie ze-
społu URANOS zadbali o słodki poczę-
stunek (własnoręczne wypieki), dobre 
samopoczucie gości oraz prawidłowy 
przebieg uroczystości.

Serdecznie dziękujemy p. Piotrowi 
Kunikowskiemu, szefowi firmy Optis  
z Gąbina, za scenę, nagłośnienie, 
oświetlenie …. , czyli zapewnienie ob-
sługi technicznej.
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12 listopada 2014 r. uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Marszałka J. Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu byli na 
wycieczce. Najpierw dopełniliśmy 
obchody niepodległościowe, byliśmy  
w Sulejówku, gdzie znajduje się dwo-
rek Józefa Piłsudskiego, w którym 
obecnie mieści się muzeum rodziny 
Piłsudskich. Tam Kustosz muzeum pan 
Pawłowski oprowadził nas po wszyst-
kich pokojach i opowiadał o życiu ro-
dzinnym naszego patrona. W związku  
z projektem unijnym „Moja przyszłość” 
uczniowie byli zainteresowani pracą 
pana Kustosza, pytali na czym polega, 
jakie trzeba spełniać warunki, żeby 
nim zostać, jakie posiadać wykształce-
nie, jakie pasje i marzenia. 

Po wizycie w Sulejówku u państwa 
Piłsudskich pojechaliśmy do radia Zet. 
Tam poznaliśmy zawody radiowców: 
dziennikarza, dźwiękowca, redakto-
ra. Z wieloma z nich rozmawialiśmy, 
to bardzo mądrzy i mili ludzie. Po po-
mieszczeniach w tym pięknym, szkla-
nym gmachu oprowadzał nas nasz ab-
solwent Tomasz Forkiewicz redaktor  
i przemiły człowiek. Uczniowie nie do-
wierzali, że jest jednym z nich, takim 
wielkim redaktorem, z tak małej, wiej-
skiej szkoły. 

Wycieczka edukacyjna uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu  
do Sulejówka i Warszawy w ramach projektu „Moja Przyszłość” realizowanego  
ze środków UE przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

Po wizycie w radiu poszliśmy do 
metra, tam, pod bardzo ruchliwymi 
ulicami miasta jechaliśmy pociągiem. 
Towarzyszył nam lęk i obawa, ponie-
waż  pierwszy raz jechaliśmy głęboko 
pod ziemią. Zrozumieliśmy, jak ciężką 
pracą wykonują motorniczy pociągów. 
Po wielu wrażeniach od godzinie siód-

mej rano byliśmy głodni i zmęczeni, 
dlatego też chętnie udaliśmy się do Sali 
zabaw, gdzie zjedliśmy obiadek i przez 
dwie godziny bawiliśmy się do woli. 

Szczęśliwi, choć zmęczeni, pełni 
wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy 
wróciliśmy szczęśliwie do domów.

Eugenia Ziółkowska
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Festiwal Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego•  w Słupnie -   Iza Jabłońska  - I miejsce;
II Festiwal Piosenki Turystycznej „Rajdowe Buty” w Wyszogrodzie - Iza Jabłońska•   - I miejsce  (w kategorii solistów); 
XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Tradycje Wielkanocne” - Magda Gałecka, Michalina Matusiak - I miejsce;• 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory w Płocku - Iza Jabłońska - II miejsce;• 
Finał powiatowego konkursu „Bezpieczna droga do szkoły• ” - Maciek Cybart – I miejsce (kategoria gimnazjum);
VIII Regionalny Konkurs Recytacji Poezji Juliana Tuwima w Gostyninie - Weronika Szymańska - I miejsce, Ola Kowalska – • 
wyróżnienie;
XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym•  - Maciek Cybart - II miejsce (kategoria 
gimnazjum);
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej•  - drużyna dziewcząt -  II miejsce;
XI Gimnazjalna Olimpiada Ekologiczna -  • Adam Wojciechowski  - laureat Karolina Dudkiewicz i Joanna Cieślak – finalistki; 
Finał Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” w Książnicy Płockiej – • Iza Jabłońska i Piotr Szabliński – wy-
różnienie;
I Ogólnopolska Olimpiada „Sowa” - Kinga Kowalska - I miejsce • w części biologicznej, Karolina Dudkiewicz - III miejsce, Ma-
ciej Cybart – IV miejsce w części matematycznej; 
III edycja konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa…” - • Aleksandra Fibich - III miejsce, Joanna Cieślak – wyróżnienie;
Konkurs fizyczny FOTON - Adam Wojciechowski – III miejsce;• 
Wojewódzki konkurs plastyczny „Mazowsze - moja mała Ojczyzna” -• Magdalena Modliborska i Natalia Stawicka – laureatki.

Zdolna młodzież 
z  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie !
Osiągnięcia w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Stypendia za pasję
W piątkowy wieczór, 28 listopada,  
w płockim Teatrze Dramatycznym 141 
młodym ludziom z Płocka oraz powiatu 
płockiego wręczono akty stypendialne 
Fundacji ORLEN - DAR SERCA.

To już szósta edycja programu pod 
hasłem „Mam pasję powyżej śred-
niej”, w którym rocznym wsparciem 
obdarowani zostali najzdolniejsi i naj-
bardziej aktywni uczniowie gimnazjów 
i liceów. 

Średnia ocen powyżej 4,3 oraz po-
twierdzone osiągnięcia i działalność  
w dziedzinach takich jak kultura, sport 
czy wolontariat – to kryteria zawarte  
w regulaminie Fundacji.

Wśród wyróżnionych stypendy-
stów nie zabrakło także uczniów naszej 
szkoły. 

Do zasłużonego grona należą: 
Wiktoria Kiełbasa – III a
Weronika Szymańska – III a
Maciej Cybart – III a

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
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Sukcesy uczniów gimnazjum
Do szczególnie uzdolnionych i wy-

różnionych w tych kategoriach osób 
należą dwie uczennice: 

Ilona Wojtalewicz (klasa II) zaję-
ła II miejsce w kategorii gimnazjum 
podczas XXXV Biegów im. Janusza Ku-
socińskiego w Pacynie oraz III miejsce 

Rok szkolny 2014 / 2015 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie rozpoczęło sukcesami spor-
towymi i muzycznymi. 

w kategorii: dziewczęta rocznik 2000 
podczas Powiatowych Jesiennych Bie-
gów Przełajowych w Podgórzu.

„Śpiewająco” wygrywała uczen-
nica klasy I – Julia Jasińska. Najpierw 
skromnie nagrodzono ją II miejscem 
na Festiwalu Piosenki Patriotycznej  

w Drobinie, a już kilka dni później po-
konała wszystkich rywali zdobywając 
GRAND PRIX VI Gminnego Przeglądu 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Szcza-
winie Kościelnym.

Zbliżające się Świetna Bożego Narodze-
nia to wytężona praca wolontariuszy 
SK PCK Gimnazjum w Dobrzykowie. Już 
pod koniec listopada uczniowie zbierali 
maskotki i artykuły edukacyjne dla dzie-
ci przebywających w szpitalach. Akcja „ 
Zostań Świętym Mikołajem” przebiega-
ła pod patronatem Teatru Dramatycz-
nego w Płocku. Zebrane zabawki zostały 
wręczone dzieciom 6 grudnia przez ak-
torów. Następnie uczniowie  wykonali 
mnóstwo ozdób świątecznych, który-
mi obdarowali wszystkich wspaniałych 
darczyńców, którzy 5 i 6 grudnia w Au-
chan mogli wesprzeć akcję PCK „Czer-
wonokrzyska Gwiazdka”. W sobotę  
6 grudnia wolontariusze z Gimnazjum w 
Dobrzykowie dzielnie zachęcali wszyst-
kich do wsparcia akcji. Zbiórka artyku-
łów spożywczych była prowadzona pod 
patronatem Rejonowego Zarządu PCK 
w Płocku. Zebrane słodycze zostaną 
rozdane dzieciom z rodzin będących  
w trudnej sytuacji materialnej. Darczyń-
cy bardzo chętnie dzielili się, a kosze za-
pełniały się słodkościami i artykułami 
spożywczymi.

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Zbiórka słodyczy została przeprowa-
dzona również na terenie szkoły. Zebra-

ne artykuły zostały przekazane do rejo-
nowego zarządu PCK w Płocku.
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Teatr to miejsce, które pozwala oderwać się od co-
dzienności…

Scena tym razem była świetlica Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie, gdzie uczniowie należący 
do koła teatralnego „Maska” pod kierunkiem na-
uczycielki p. Agnieszki Wichrowskiej i nauczyciel-
ki języka angielskiego p. Anny Charłusz wystąpili  
w inscenizacji dzieła należącego do klasyki świato-
wej literatury. Wystawienie „Hamleta” W. Szekspi-
ra stało się wyzwaniem i niezapomnianym przeży-
ciem. Spektakl był o tyle wyjątkowy, że uczestniczy 
w II Edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Mło-
dzieżowych na Mazowszu organizowanego przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Te-
atr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Tradycją koła jest, by na widowni zasiadali za-
proszeni goście, rodzice, dziadkowie i przyjaciele 

uczniów. Tak stało się i tym razem – 4 listopada br. 
o godz. 18.00 nie zabrakło życzliwych osób, które 
doceniły talent uczniów. Wcielenie się w role stwo-
rzone przez Szekspira wymagało ogromnych umie-
jętności teatralnych. „Aktorzy” wypowiadali teksty 
dramatu w polskim przekładzie, a nowością było 
wprowadzenie fragmentów w języku angielskim, 
co stanowiło nawiązanie do oryginału. Widzowie 
z ogromnym zaangażowaniem obserwowali kolej-
ne sceny, których tłem była wpisująca się w treść 
sztuki dekoracja. Muzyka i profesjonalne oświetle-
nie pozwoliły poczuć się jak w teatrze, w którym 
„kolejno wchodzili i znikali” rozwijający swe aktor-
skie pasje uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie.

Agnieszka Wichrowska

Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają

W. Szekspir

Hamlet w gimnazjum
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26 listopada w ramach projektu „Moja 
przyszłość” uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu pojechali na wycieczkę do 
Warszawy. Pierwszym przystankiem 
w stolicy był Pałac Kultury i Nauki,  
a w nim Muzeum Techniki i Przemysłu. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
wędrowały po dziejach rozwoju osią-
gnięć techniki. Chłopcy najbardziej byli 
zainteresowani ekspozycjami związa-
nymi z transportem. Oglądali pojazdy, 
które dawno już przeszły do lamusa, 
fascynowali się silnikami samolotów. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się ekspozycja komputerów i maszyn 
liczących. Aż trudno uwierzyć, że jesz-
cze nie tak dawno ciężar komputera 
szacowano w tonach.  Sprzęt gospo-
darstwa domowego chyba najbardziej 
zainteresował panie nauczycielki, dla 
dzieci to prehistoria.  

Kolejnym przystankiem wycieczki 
był pobyt w Centrum Nauki Kopernik. 
Tam uczniowie spędzili kilka godzin na 
poznawaniu sił przyrody, fizyki, che-
mii, które rządzą światem. Wyciecz-
ka bardzo się udała, dzieci już pytają  
o następną.

Marta Górecka

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej  
w Nowym Kamieniu do Warszawy
 w ramach projektu „Moja Przyszłość”
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Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje,
że od dnia 17 grudnia 2014r. rozpoczyna się nabór dzieci do nowo powstałego

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W GĄBINIE.
Karty zgłoszeniowe można odbierać na miejscu w żłobku w godzinach od 8:00-15:00. 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy składać bezpośrednio do Dyrektora Żłobka 
Samorządowego w Gąbinie, (Aleja Jana Pawła II 16, budynek żłobka).
Rekrutacja do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.

Rodzice, którzy już wcześniej złożyli podania, proszeni są o zgłoszenie się
do żłobka i wypełnienia karty zgłoszenia dziecka.

O decyzji przyjęcia dziecka, rodzic zostanie powiadomiony pisemnie.
Dziecko powierzone opiece w żłobku powinno posiadać aktualne zaświadczenie 

lekarskie o stanie zdrowia.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami zapisanych dzieci odbędzie się  

29 grudnia o godz. 17:00 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie Aleja Jana Pawła II 16.

Budowa Żłobka Samorządowego w Gąbinie
jest finansowana ze środków rządowych 

w ramach „Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

MALUCH” i budżetu Samorządu Miasta i Gminy Gąbin
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60 lat od 1 września „roku pamięt-
nego” minęło. Urodziło się już kilka 
pokoleń Polaków. Wielu ludzi, co prze-
żyło straszliwe dni wrześniowe w Gąbi-
nie, nie żyje. Dla niejednego dorosłego 
człowieka jest to odległa historia.

Pamiętam z czasów, gdy byłem ma-
łym chłopcem, piosenki „Wojenko, wo-
jenko, cóżeś ty za Pani” czy „Jak to na 
wojence ładnie”. Wojna dla mnie i wie-
lu chłopców w moim wieku to kolek-
cja ołowianych żołnierzyków, blaszane 

nakręcane na sprężynę samochody 
pancerne i czołgi, to armatki, z których 
strzelało się grochem. Wojna to pio-
senki i wiersze ze szkoły powszechnej, 
o ułanach, o legionach, o zwycięskim 
wodzu wskrzesicielu Polski – Marszał-
ku Piłsudskim.

Aż tu przyszła zupełnie inna wojna 
do naszego spokojnego miasteczka. 
Żołnierz i poeta Julian Przyboś pisał  
o tych dniach w Polsce „Huk armat na 
wysokość łun wzrósł, niebo wali się  
z trzaskiem”.

Tak było i u nas w małej mieścinie 
mazowieckiej, która znalazła się na linii 
historycznej bitwy nad Bzurą. Dość da-
lekiej od nas, a przecież i tu rozgrywały 

się pełne ognia, dymu i krwi akty tra-
gedii wrześniowej. Ten czas oddalony 
od nas przeszło pół wieku wraca dziś 
do mnie i do tych, co go przeżyli, jak 
pasmo obrazów wstrząsającego filmu.

Oto już w pierwszych dniach wrze-
śnia staliśmy się świadkami przemarszu 
rozbitej Armii Pomorze. Maszerowała 
zmęczona piechota, tabory, konne za-
przęgi armatnie, przejeżdżała dudniąc 
po bruku kawaleria. Dla 
nas chłopców było to 
malownicze widowisko, 
a przecież to rozgrywał 
się bolesny dramat wo-
jenny, za wszelką cenę 
powstrzymania napie-
rającego najeźdźcy.

9 września – pierw-
sze bombardowanie 
koło parku, na skrzyżo-
waniu ulic Składkow-
skiego (dziś Płockiej) 
i POW (teraz Wojska 
Polskiego). Pierwsze 
bomby, przeważnie za-
palające, spadły na domy; Kinów, La-
sków, Łowińskich, zabytkowy drewnia-
ny zajazd Tańskiej i kilka pobliskich po-
sesji. Wybuchły pożary i zginęli pierwsi 
żołnierze, wśród nich Mikołaj Pigut  

i 20-letnia, zmarła od ran, sanitariusz-
ka z Bydgoszczy Anna Borowska. 

Potem nastało kilka dni spokoju.  
W gmachu Szkoły Powszechnej przy 
alei, zwanej wtedy 3-Maja, powstał 
szpital wojskowy. Brak łóżek, podsta-
wowego sprzętu medycznego i leka-
rzy, dawał się we znaki. Ranni leżeli 
na podłodze pokrytej słomą. Pomo-
cy medycznej udzielał przypadkowy 
uciekinier dr Maciejewski, opiekunem 
cywilnym był nauczyciel Eugeniusz Mi-
chałowski. Jako sanitariuszki i pomoc 

w kuchni pracowały bezinteresownie 
gabinianki, jak Ryta Wojdecka z córką, 
Zofia Jabłońska, Jadwiga Laks, Aniela 
Mazurkiewicz. Potem do pomocy le-
karzowi przybył felczer z Płocka – Ak-
sjomow. Gąbiniacy jak mogli pomagali 
żołnierzom. Przynosili żywność, ban-
daże, prześcieradła. Piekarze dostar-
czali pieczywo, sklepy masarskie (póki 
miały) mięso i wędliny. Kupcy i sklepi-

karze ze sklepów spożywczych dostar-
czali herbatę, kawę i inne produkty 
żywnościowe. Gąbin kochał żołnierzy 
września i kto mógł, ten im pomagał. 
Wierzyliśmy też w nasze zwycięstwo. 

Okruchy wspomnień 
Gąbiniakom, którzy przeżyli wrzesień 1939 roku
Wspomnienia Jana Borysiaka
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Ale nadeszły czarne dni dla Gąbi-
na. Generał Karaszewicz Tokarzew-
ski koncentrował oddziały wojskowe  
w Gąbinie, żeby włączyć Siudo opera-
cji na Powiślu, głownie pod Dobrzyko-
wem, by uniemożliwić nieprzyjacielo-
wi przeprawę przez Wisłę i zajścia od 
tyłu walczącym pod Sochaczewem, 
Łowiczem i Łęczycą Armii Pomorze  
i Armii Poznań.

Od 14 do 17 września zmasowane 
lotnictwo hitlerowskie uderzyło na Gą-
bin. Zostały ruiny, zgliszcza i zwaliska 
murów z zabudowy Starego Rynku 
(wtedy placu B. Pierackiego), od stro-
ny kościoła spłonęła w dużym stopniu 
drewniana część ulicy Kutnowskiej 
(wtedy Gabriela Narutowicza) i ulicy 
Moniuszki (wtedy Garbarskiej), prze-
stały istnieć ulice: Krótka, Kościelna, 
dużą część ulicy Kościuszki zniszczyły 
bomby zapalające i burzące. Obróciły 
w ruinę i zgliszcza bomby i pociski sta-
ry i nowo wybudowany dom Francisz-
ka Pietrzaka. Los ten podzieliły inne 
zabudowania tej ulicy, aż po róg domu 
Elgerta (na skrzyżowaniu Kościuszki  
i Nowomiejskiej). Spłonął też stojący  
w pobliżu klerycy styczny kościół 
ewangelicki. 

15 i 16 września rozpętało się nad 
Gąbinem prawdziwe piekło wojny. 
Waliły się i płonęły domy mieszkalne 
oraz pobliskie budynki w różnych czę-
ściach miasta, ginęli cywile i żołnie-
rze, mieszkańcy i uciekinierzy. Gęste 
kłęby dymu spowiły Gąbin, a nocami 
wznosiły się wysoko, widoczne ze wsi 
oddalonych nawet 10 km, krwawe 
łuny ognia. To były straszliwe, nieza-
pomniane dni.

A taki ciepły i pogodny mieliśmy 
wrzesień 1939 roku. Dojrzewały śliwki, 
gruszki i jabłka. Żadna chmurka nie po-
jawiała się na intensywnie niebieskim 
niebie, na którym bezkarnie harcowa-
ły, niosąc śmierć i zniszczenie, Stukasy 
i Henkle. Nasze myśliwce z lotniska po-
lowego w Luszynie, choć wzlatywały 
kilka razy do boju, zdołały strącić naj-
wyżej 2, 3 nieprzyjacielskie maszyny.

16 września spalił się, mimo cho-
rągwi Czerwonego Krzyża na dachu, 
gmach Szkoły Powszechnej, w którym 
mieścił się szpital wojskowy. Dzięki 
sklepieniu, do części budynku ogień 
nie sięgał. Lżej ranni i kilku spraw-
nych żołnierzy przenosiło tam ciężko 
rannych. Z Gąbiniaków, prócz znanej 
sprzedawczyni warzyw i owoców Du-
bowej, z którą zginęli córka Sabina  
i syn Ignacy, padło ofiarą kilka osób 
z rodziny Piotrowskich, zostało zabi-
tych kilku Żydów. W dwóch miejscach 
przy ul. Kutnowskiej i Dobrzykowskiej 
(wtedy 11 Listopada) bomby spadły 
na budynki, w których ukryły się duże 

grupy uciekinierów. Zostali dosłownie 
rozszarpani przez eksplozję. Nikt nie 
zna ich nazwisk, pochodzenia, płci.  
Z ich ciał nic nie pozostało.

To była wojna, jakiej sobie nikt 
dotąd nie wyobrażał. Pretensje do 
naszych żołnierzy, że strzelaniem do 
wrogich samolotów spowodowali 
bombardowania, to tylko część praw-

dy. Gąbin był ważnym punktem stra-
tegicznym, a polscy żołnierze broniąc 
Ojczyzny i nas, starali się „wykonać to, 
co było niewykonalne”, jak napisał po 
latach gen. Kutrzeba – główny wódz 
bitwy nad Bzurą.

Przetoczyła się przez Gąbin wojna 
z przewagą niszczycielskich środków 
technicznych, nieoszczędzająca niko-
go i niczego, tragiczna w skutkach dla 
walczącego żołnierza i spokojnego cy-
wila. Wspominając, w dziesiątą rocz-
nicę września, napisałem jako młody 
chłopak „Przeszły konie ogniste skroś 
domostw Gąbina”.

Jest schyłek bezlitosnego, pokor-
nego XX wieku. Znów mamy spokojny, 
słoneczny wrzesień. Nie tak bogaty  
w owoce, jak tamten. W Gąbinie, jak 
w innych miasteczkach i miastach, 
nie ma śladu tych wojennych dni. Co  
z nich pozostało? Zapomniany w lesie 
okop obsługi działa, gdzie 17 września 
zginął por. Jan Chorąży i nieznany ka-

nonier, uczczeni po latach symbolicz-
ną mogiłą; groby żołnierzy na naszym 
cmentarzu i pamięć już nie tak licz-
nych mieszkańców Gąbina, co prze-
chowała obrazy, przeżycia i gorzkie 
wspomnienia.

W sadach tak samo dojrzewają 
owoce, w ogródkach kwitną astry, da-
lie i inne tradycyjne kwiaty wczesnej 
jesieni. W lasach fiolet wrzosów mie-
sza się z ciemną zielenią mchów i doj-
rzewają jeżyny, jak za tamtych dni.

wrzesień 1999 r.

Jan Borysiak
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1 października 2014 r. rozpoczął się 
drugi rok działalności Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gąbinie.

Organizatorem UTW jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. 
Zajęcia cieszą się dużym zaintereso-
waniem, uczestniczy w nich blisko 70 
osób. Realizowane są dzięki finanso-
wemu wsparciu Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin.

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
realizowane są następujące przedmioty:
- muzyka
- plastyka
- język angielski

Uniwersytet Trzeciego Wieku

- gimnastyka
- informatyka
- taniec

Istnieje jeszcze możliwość zapisa-
nia się na zajęcia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 24-277-10-30, 24-268-06-55 lub 
osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Gąbinie.

W mieście i gminie Gąbin uroczystości 
związane z obchodami 96. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości zosta-
ły podzielone na trzy części. Tradycyjnie 
odbył się BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, KON-
CERT MUZYKI POLSKIEJ oraz uroczysta 
msza święta połączona z przemarszem 
pod pomnik nieznanego żołnierza. O go-
dzinie 12:00 w 
kościele parafial-
nym w Gąbinie 
modliliśmy się w 
intencji ojczyzny. 
Mszę odprawiał 
proboszcz para-
fii ks. kanonik Józef Szczeciński, oprawę 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Gąbine. 
W nabożeństwie wzięły udział delegacje 
szkół, organizacji społecznych, politycz-
nych, zakładów pracy, samorządu oraz 
mieszkańcy. 

Po mszy św. nastąpił przemarsz  
w zorganizowanej kolumnie pod po-
mnik głaz Józefa Piłsudskiego, gdzie 
złożono kwiaty. Następnie zgromadze-
ni udali się do grobu nieznanego żoł-

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. 

Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, 
byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy”.

Józef Piłsudski

nierza przy ul. Wojska Polskiego, gdzie 
odbył się apel poległych w wykonaniu 
uczniów z Gimnazjum w Gąbinie. Moż-
na było usłyszeć utwór Stana Borysa 
pt. „Jaskółka uwięziona” w wykonaniu 
Julii Jasińskiej – uczennicy I klasy Gim-
nazjum w Gąbinie.

Podczas uroczystości Burmistrz 
Miasta i Gmi-
ny Gąbin 
Krzysztof Jad-
czak podkre-
ślał dużą rolę 
święta dla 
wszystkich Po-

laków, którzy po 123 latach zaborów 
odzyskali niepodległość. 

Oprawę muzyczną uroczystości 
wykonała Orkiestra Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gąbinie pod kierunkiem 
kapelmistrza Tadeusza Zalewskiego. 

Po złożeniu kwiatów przez wszyst-
kie delegacje, dyrektor Gimnazjum  
w Gąbinie Zdzisław Fortuna symbolicz-
nie zapalił znicz w towarzystwie jedne-
go z uczniów.
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W czwartek 30 listopada 2014 r. nasze 
miasto odwiedził prawnuk Szaloma 
Asza, znakomitego żydowskiego pisa-
rza, który urodził się w Kutnie. 

Dawid Mazower, potomek po ką-
dzieli, przyjechał z Londynu, gdzie 
mieszka i pracuje jako dziennikarz ra-
diowy BBC. Zatrzymał się na dwa dni w 
Kutnie, gdzie uczestniczył w Wieczorze 
Żydowskim w ramach IX Festiwalu im. 
Szaloma Asza.

Dawid Mazower wyraził chęć pozna-
nia kilku miasteczek, z którymi związana 
była przed ponad wiekiem jego rodzina: 
Gąbina, Gostynina i Żychlina. Jego pra-
gnienie zrealizowała dyrektor Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki w Kutnie Mag-
dalena Konczarek, która przygotowała 
wycieczkę. Przewodnikiem była historyk 
– regionalista Anna Wrzesińska, prezes 
Towarzystwa Miłośników Historii Żychli-
na i wiceprezes Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin. W Gąbinie, na zobacze-
niu którego najbardziej gościowi zależa-
ło, Dawid Mazower obejrzał Stary Rynek, 
gdzie wysłuchał historii miasta, w której 
znaczny udział mieli też Żydzi. Obejrzał 
archiwalne fotografie, stary plan żydow-
skiego shtetl narysowany przez Wol-
fa Mańczyka i miejsce po przepięknej 
drewnianej synagodze, spalonej przez 
Niemców w 19939 roku. Następnie zo-
baczył teren byłego getta, tzw. Budki  
i cmentarz żydowski. Był zachwycony 
widokiem Lapidarium i porządkiem, jaki 
panował na całym terenie. 

Ze zwiedzania Gostynina zrezygno-
wał – na miejscu cmentarza jest łączka 
koło osiedla „Wspólna”, a w miejscu 
rozebranej przez Niemców synagogi  

Prawnuk Szaloma Asza odwiedza ziemie przodków

i dom modlitwy, które znajdowały się 
w pobliżu rynku, wybudowano dwo-
rzec autobusowy.

Następnie Dawid Mazower i to-
warzyszące mu osoby przejechali do 
Żychlina. Tu Dawid obejrzał budynek 
starej szkoły żydowskiej i synagogę. 
Usłyszał historię traktowania Żydów 
podczas II wojny światowej, obejrzał 

mapy i miejsca po obu gettach. Ze 
zwiedzenia kirkutu z powodu późnej 
pory zrezygnował (może i dobrze), 
obejrzał tylko zdjęcia pomników, przy-
gotowane przez Annę Wrzesińską.

Był bardzo zadowolony z wyciecz-
ki, co widać na fotografiach robionych 
przez Andrzeja Olewnika.

Anna Wrzesińska

18 października 2014 r. Stowarzyszenie 
Gmin Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego zorganizowało w Łącku IX 
Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujaw-
skiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do 
Oberka”. Festiwal jest przedsięwzięciem 
promującym dziedzictwo kulturowe 
oraz integrującym twórców ludowych.

W konkursie bardzo dobrze zapre-
zentował się Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Gąbińskiej, uzyskując wyróżnienie. 
Zespół zaprezentował tańce ludowe: 
Polkę i Kujawiaka oraz przyśpiewkę lu-
dową Czerwone jagody.

Zespół funkcjonuje w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie. 
Choreografem zespołu jest Małgorzata 
Grabowska-Panek, wieloletni członek 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
oraz kierownik i choreograf zespołu 

Wyróżnienie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej podczas IX Festiwalu 
Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” 

„Mazovia”, działającego przy Poli-
technice Płockiej. Kierownikiem mu-
zycznym i opiekunem kapeli ludowej 
jest Ewelina Nowakowska, nauczyciel 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.  
W kapeli ludowej grają uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Gąbinie.

Jarosław Domagała
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W dniach 10 – 14 października śpiewa-
cy z Chóru Miasta i Gminy Gąbin wraz 
ze swoim dyrygentem Sławomirem 
Gałczyńskim uczestniczyli w warszta-
tach chóralnych w miejscowości Lipo-
vá Lazne  w Czechach.  

Pobyt był bardzo owocny. Każdego 
dnia odbywały się próby. Pani Eliza Ło-
chowska ćwiczyła z głosami żeńskimi, 
a pan Gałczyński – z męskimi. Były też 
próby łączone. Początkowo szlifowa-
liśmy  repertuar z myślą o koncercie. 
Chcieliśmy zaprezentować się jak naj-
lepiej na pierwszym zagranicznym wy-
jeździe. 12 października koncertowali-
śmy w Kościele Matki Bożej Pomocnej 
w Zlatych Horach. Akompaniował nam 
pan Dariusz Petera, który od niedawna 
współpracuje z chórem.  W organizacji 
koncertu bardzo pomógł dyrektor Szko-
ły Muzycznej im. Franciszka Szuberta  
w Zlatych Horach pan Peter Ščipák.

Atmosfera była niezwykła. Mały 
kościółek w górach, piękne krajobra-

Gąbiński chór wziął udział w warsztatach
zy i ludzie, którzy przyjęli nas bardzo 
ciepło, a nawet śpiewali razem z nami. 
Dało się odczuć jak wielką radością 
było dla nich usłyszeć polskie pieśni 
– niektórzy z nich byli z pochodzenia 
Polakami. Wypytywali o nasz chór  
i dziękowali za śpiew. Oprawę mszy 
świętej stanowiły  pieśni z Taizé z na-
szego repertuaru. Po nabożeństwie 
zaśpiewaliśmy utwory niereligijne: 
„Płynie Wisła, płynie”, „Piękna nasza 
Polska cała”, „Kum i kuma”, „Marsz Po-
lonia”, „Marsz strzelców”, „Freedom is 
coming”, „Gonna lay down” i na zakoń-
czenie „Go down Moses”.

Niedzielny koncert nie spowodo-
wał, że spoczęliśmy na  laurach. Po nim 
próby stały się bardziej intensywne, bo 
zaczęliśmy dopracowywać nowe utwo-
ry. Trzeba było wielkiego skupienia  
i pracy emisyjnej, więc znów ćwiczyliśmy 
w sekcjach głosowych. Na ostatniej pró-
bie w  dzień wyjazdu mogliśmy śpiewać 
już w czterogłosie dwa nowe utwory.

Pomimo intensywnej pracy znalazł 
się czas na zwiedzanie. Udało się nam 
odwiedzić Jaskinię na Pomezi, skansen 
górniczy związany z dawniej istniejącą 
kopalnią złota  – Zlate Hory czyli Złote 
Góry. W Jeseniku pospacerowaliśmy 
po pięknym parku otaczającym  uzdro-
wiska założone przez Vinzenza Pries-
snitza w XIX wieku. Nie obeszło się bez 
próbowania miejscowych specjałów  
i oczywiście piwa. Warto wspomnieć  
o pysznych posiłkach w Pensjonacie 
Pod Smrkem – knedliki były wyborne.

Złota nie znaleźliśmy, ale wróciliśmy 
bogatsi w doświadczenia. Mogliśmy 
pobyć ze sobą nie tylko na próbach, 
porozmawiać i odpocząć od codzien-
nego pośpiechu. Niewątpliwie przy-
czyni się to do naszego rozwoju. Nasz 
chór działa już czwarty rok, a apetyt na 
śpiewanie nie słabnie. Rozwijamy się. 
Chcemy być dumą i wizytówką naszej 
miejscowości. I oczywiście zaprasza-
my do nas wszystkich, którzy chcieliby 
śpiewać razem z nami.

Beata Kłys

Koncert Muzyki Polskiej 
9 listopada 2014 r. w hali sportowej  
w Gąbinie odbył się Koncert Muzy-
ki Polskiej, zorganizowany w ramach 
obchodów Święta Niepodległości. 
Koncert cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem licznie zgromadzonej 
publiczności.

W koncercie wziął udział znany 
śpiewak – Aleksander Ładysz obda-
rzony wyjątkowym głosem basowym.  
W wykonaniu artysty zabrzmiały pięk-
ne utwory patriotyczne: Zielone lata, 
Biały ręcznik oraz Mała dziewczynka 
z AK. A. Ładysz zaśpiewał również Arię 
Skołuby z opery „Straszny Dwór” Sta-
nisława Moniuszki oraz wspólnie z Jo-
anną Domagała poprowadził wspólny 
śpiew w utworach: Pierwsza Brygada, 
Serce w plecaku i Marsz Polonia.

Ważną część koncertu stanowi-
ły prezentacje muzyczne nauczycieli 
szkoły. Duet akordeonowy Maciej Ka-
łamucki i Ewelina Nowakowska zagrał 
Poloneza a-moll M. K. Ogińskiego. Zbi-
gniew Merecki wykonał Walca cis-moll 
F. Chopina. Filip Marciniak (skrzyp-
ce) zagrał z towarzyszeniem pianistki 
Pauliny Urbankowskiej Mazura G-dur 
E. Młynarskiego. Podczas koncertu 
zaprezentował się również zespół in-
strumentalny w składzie: Jarosław Do-
magała, Maciej Kałamucki i Filip Mar-
ciniak. Zagrał wiązankę pieśni Powsta-
nia Warszawskiego oraz towarzyszył 
wykonawcom i publiczności podczas 
wspólnego śpiewu.

Podczas koncertu zaprezento-
wali się uczniowie Szkoły Muzycznej  
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w Gąbinie, laureaci III Konkursu Mu-
zyki Polskiej w Gąbinie: Mateusz Koc 
– gitara, Liliana Michalak – flet, Michał 
Zawadzki – akordeon, Adrianna Mar-
kowska - fortepian. Uczniowie wykonali 
kompozycje: F. Chopina, S. Moniuszki, 
T. Stachak, K. Naklickiego. Wystąpiły 
również zespoły wokalne Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie. Uczniowie zespołu 
prowadzonego pod kierunkiem Jolanty 
Andrysiak zaśpiewali piosenkę Pamię-
taj wtedy, żeś szczęśliwy. Zespół wokal-

ny Iwony Niemyjskiej wykonał utwory 
Maki oraz Orlęta z akompaniamentem 
Włodzimierza Sieczkowskiego. Zapre-
zentowali się również uczniowie profi-
lu artystycznego, którzy przygotowali 
scenkę zatytułowaną Polsko, nie jesteś 
Ty już niewolnicą.

Na zakończenie koncertu wystąpił 
Chór Miasta i Gminy Gąbin pod kie-
runkiem S. Gałczyńskiego. Zespołowi 
akompaniował na fortepianie Dariusz 
Petera. Chór wykonał znane polskie 

pieśni patriotyczne: Bywaj dziewczę 
zdrowe i Przybyli ułani.

Autorem scenografii była Iwona Mo-
tylewska-Białek, nagłośnienie i oświe-
tlenie zrealizowała profesjonalna firma 
OPTIS z Gąbina.

Organizatorami koncertu byli Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Kszysztof 
Jadczak, Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie.

Jarosław Domagała
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W Bytomiu udany start zaliczyła 
zawodniczka Sakury Judo Anna Rut-
kowska zdobywając brązowy medal 
w kategorii +70 kg. Ania pierwszą 
walkę wygrała z reprezentantką Czar-
ni Bytom Justyną Gołąb. Ania potrze-
bowała 10 sekund, żeby wykonać 
efektowny rzut o goschi. Kolejna wal-
ka dawała awans do finału Turnieju. 
Walka ostatecznie została przegrana 
przez Judoczkę z Sakury z Wiktorią 
Lis z klubu Budowlani Sosnowiec (ak-

Dwa brązowe medale Anny Rutkowskiej  
na Pucharach Polski w Judo
8 listopada trójka judoków z Sakury Judo walczyła na tatami w Bytomiu.Otwarty Puchar Polski 
Juniorów i Juniorek Młodszych organizowany przez klub Czarni Bytom który jest jednym z najbar-
dziej utytułowanym klubem w Polsce. Najbardziej zasłużonym dla klubu Czarni Bytom jest były 
zawodnik Waldemar Legień zdobywca 2 złotych medali olimpijskich na Igrzyskach Olimpijskich 
w Seulu 1988 i Barcelonie 1992, jak i Robert Krawczyk piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich Ate-
nach, brązowy medalista Mistrzostw Świata Osaka 2003.

czył na wysokim 9 miejscu. Kacper 
obecnie przeszedł do wyższej kategorii 
wagowej do 55 kg. W poprzedniej do 
50 kg. wywalczył z drużyną Mazowsza 
brązowy medal Mistrzostw Polski Mło-
dzików. Trzecią reprezentantką na Pu-
charze Polski była Monika Olczyk, któ-
ra odpadła w walkach eliminacyjnych.

Trzy tygodnie temu odbył się w Ole-
śnicy Otwarty Międzynarodowy Puchar 
Polski Juniorek i Juniorów Młodszych. 
Ania Rutkowska zajęła 3 miejsce, oraz 
Monika Olczyk punktowane 7 miejsce. 
Hala w Oleśnicy w której w czerwcu od-
były się Mistrzostwa Polski Juniorów i Ju-
niorek młodszych gdzie Ania Rutkowska 
zajęła 9 miejsce. „Ania po Mistrzostwach 
Polski czuła że wypadła   słabo, i pragne-
ła udowodnić wszystkim że z Oleśnicy  
z Pucharu Polski przywiezie medal“ do-
daje trener Krzysztof Masztakowski. Ania 
zanotowała kapitalny start wygrywając  
4 pojedynki przed czasem, między in-
nymi z reprezentantką Litwy Kibickaite 
Migle. Przegrała pojedynek tylko z Ka-
roliną  Haberką z klubu UKS Judo Wol-
brom, która w Bytomiu zajęła 1 miejsce. 
Monika Olczyk po wygraniu trzech walk 
zawody ukończyła na punktowanym  
7 miejscu. Jest to najlepszy start Moniki, 
która swoją przygodę z Judo rozpoczeła 
rok temu w hali sportowej w Gąbinie.

Wyjazd na Puchary Polski był moż-
liwy dzięki wsparciu finansowemu Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzyszto-
fa Jadczaka, gratulacje. 

Krzysztof Masztakowski

tualną brązową medalistką Mistrzostw 
Polski). W walce repasażowej dającej 
brązowy medal Pucharu Polski Ania 
zmierzyła się z Zawidzką Agnieszką  
z klubu Gwardia Bielsko-Biała (srebrną 
medalistką Mistrzostw Polski Młodzi-
czek 2013). Ania Rutkowska potrzebo-
wała 20 sekund żeby wygrać pojedynek 
przed czasem tym samym stając na po-
dium Pucharu Polski.

Kolejną niespodziankę sprawił Kac-
per Korzeniewski który zawody ukoń-

W dniach 25-26.10.2014r. w Gimna-
zjum w Gąbinie odbył się XI Memo-
riał Szachowy im. bł. bpa Leona We-
tmańskiego. 

Rozgrywki prowadzone były sys-
temem szwajcarskim. Turniej otwar-
ty był dla wszystkich bez względu na 
wiek i poziom zaawansowania. W za-
wodach wzięło udział 34 zawodników 
z całej Polski i zagranicy.

Organizatorem turnieju był pro-
boszcz parafii ks. Kan. Józef Szczeciń-
ski, zaś współorganizatorem Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.

XI Memoriał Szachowy im. bł. bpa Leona Wetmańskiego
Patronat nad wydarzeniem objął Bi-

skup Płocki – ks. Piotr Libera, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
oraz Parafia Świętego Mikołaja w Gąbinie.

Pierwsze miejsce zdobył Mirosław 
Grabarczyk (ZTMS Baszta Żnin).

Drugie miejsce zajął Paweł Flak 
(SzUks Gostmat 83 Gostynin).

Trzecie miejsce zdobył Mirosław 
Sarwiński (SzSON Zagłębie Dąbrowa 
Górnicza).

Tytuł najlepszej szachistki turnie-
ju otrzymała Aleksandra Szczypawka  
z PUKS „Mikołaj” Gąbin otrzymując 

namalowane na płótnie kwiaty autor-
stwa Alojzego Balcerzaka.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finan-
sowe i rzeczowe.
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Tradycyjnie, obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości w Mieście  
i Gminie Gąbin rozpoczęły się wyda-
rzeniem sportowym. W dniu 7 listo-
pada biegaliśmy z okazji 96. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści! Ze względu na niezbyt sprzyjające 
warunki atmosferyczne bieg z ulic Gą-
bina został przeniesiony do hali spor-
towej przy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie. O godzinie 10:00 rozpo-
częły się „zawody sportowe”, w biegu 
uczestniczyło ok. 200 osób, w tym nie 
zabrakło przedstawicieli szkół z terenu 
miasta i gminy, zarówno uczniów jak  
i nauczycieli, strażaków, pracowników 
samorządowych z Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztofem Jad-
czakiem. Ze względu na dużą liczbę 
uczestników, bieg podzielony został 
na 4 kategorie: szkoła podstawowa 
- dziewczynki/chłopcy, gimnazjum - 
dziewczyny/chłopcy. W piątym biegu 
wystartowali wszyscy gimnazjaliści 
wraz z opiekunami i osobami dorosły-
mi. Każdy z biegów prowadzony był 
przez jednego z uczniów, który biegł z 
flagą państwową - tak by wszyscy mieli 
na uwadze pamiątkę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Po zmaganiach  sportowych bie-
gacze udali sie na szkolną stołówkę 
na tradycyjny poczęstunek. Wszyscy 
uczestnicy mogli się posilić smacz-
ną zupą przygotowaną przez Szkołę 
Podstawową w Gąbinie. Podczas za-
kończenia i podsumowania biegu re-
prezentacje szkół otrzymały dyplomy 
oraz nagrody w postaci kompletu piłek 
sportowych. Ponadto każdy uczestnik 
biegu otrzymał z rąk Burmistrza opa-

Bieg 
niepodległości

skę odblaskową z prośbą o noszenie 
jej zawsze po zapadnięciu zmroku. Dla 
szczęściarzy była także słodka niespo-
dzianka. 
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