BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA

TURYSTYCZNE

TURYSTYKA
Do atrakcji turystycznych i krajobrazowych Gąbina należą duże kompleksy leśne, bezpośrednie
sąsiedztwo Wisły z utworzonymi na Kępach Wiślanych rezerwatami przyrody oraz największe
na Mazowszu jeziora, stwarzające doskonałe warunki do rozwoju turystyki krajoznawczej (pieszej,
rowerowej, konnej), rekreacji oraz agroturystyki.
Turystów przyciągają również przepiękne tereny pomiędzy Wisłą a kompleksami leśnymi, bogactwo kulturowe, liczne zabytki, stare osadnictwo a także coraz liczniejsze ścieżki i szlaki pieszo-rowerowe.
Piękne i malownicze krajobrazy i ślady bogatej
historii dominują również w miejscowościach bezpośrednio położonych nad Wisłą, tj. Jordanów, Dobrzyków oraz Nowy Troszyn. Walory przyrodnicze
i krajobrazowe to obejmujące wyspy, piaszczyste

Drewniany zabytkowy kościół w Troszynie Polskim z 1636 r.

Zespół sakralny w Dobrzykowie z zabytkowym drewnianym kościołem
z 1775 r.

Krajobraz nadwiślański

ławice oraz wody Wisły, stanowiące raj dla ornitologów rezerwaty przyrody „Kępa Wykowska” (248
ha) i „Ławice Troszyńskie” (114 ha), które są ostami
lęgowymi rzadkich i ginących w Polsce ptaków.
Teren gminy, a w szczególności lasy, charakteryzuje się dużą różnorodnością zwierząt (łoś, sarna,
dzik, bażant). Ponadto Gąbin posiada nowoczesne
zaplecze sportowe niezbędne do organizacji profesjonalnych obozów sportowych dla młodzieży.
Na terenie gminy znajdują się 3 stadiony, 2 wielofunkcyjne kompleksy sportowe „ORLIK 2012”,
sztuczne lodowisko „BIAŁY ORLIK”, 6 placów zabaw dla dzieci „RADOSNA SZKOŁA”, 3 hale sportowe, 2 place zabaw PROW.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
• Układ urbanistyczny ukształtowany w XV–XVII
wieku i 1. połowie XIX stulecia
• Ratusz murowany z 1826 roku
• Obiekty cmentarza ewangelickiego z ogrodzeniem, bramą i stróżówką z 1825 roku
• Kaplica grobowa Tarczyńskich na cmentarzu
parafialnym z 2. połowy XIX wieku

Zespół parkowo - pałacowy z poł. XIX w. – Dom Pomocy Społecznej
w Koszelewie

• Dawna pastorówka z 1829 roku, obecnie
budynek mieszkalny przy ulicy Topolowej 1
• Kamienica z 1809 roku przy Starym Rynku 6,
najstarszy zachowany obiekt świecki w mieście
• Zespoły budynków przy Starym Rynku, pochodzące z XIX i początków XX wieku
• Domy mieszkalne z XIX wieku przy ulicach
Dobrzykowskiej, Warszawskiej, Kutnowskiej,
Gostynińskiej i Sławoja Składkowskiego
• Dom mieszkalny przy Płockiej 18a, dawna
poczta konna z końca XIX wieku
• Młyn parowy murowany z lat 20. XX wieku
przy ulicy Warszawskiej
• Zespół sakralny w Dobrzykowie złożony z kościoła drewnianego z 1775 roku oraz kaplicy
murowanej z 1. połowy XIX wieku
• Drewniane domy mieszkalne z 2. połowy XIX
wieku w Jordanowie

Największe na Mazowszu Jezioro Zdworskie (pow. 352 ha)

• Zespół podworski w Koszelewie, złożony
z dworu I z 1. połowy XIX wieku, dworu II z początków XX wieku, stajni murowanej z połowy XIX wieku, spichlerza murowanego z końca XIX wieku oraz parku zaprojektowanego
w 1. połowie XIX wieku
• Drewniane domy z przełomu XIX i XX wieku
w Ludwikowie
• Dwa zbory mennonitów z lat 60. XIX wieku
w Nowym Wymyślu oraz kilka współczesnych
im domów z oborami
• Kościół ewangelicki w Nowym Troszynie i kilka domów drewnianych z przełomu XIX i XX

Urokliwe okolice miejscowości Strzemeszno

wieku, należących w przeszłości do kolonistów niemieckich
• Kościół drewniany z 1636 roku w Troszynie
Polskim, wielokrotnie przebudowywany.

Urokliwe okolice miejscowości Strzemeszno
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Baza gastronomiczna:

Baza noclegowa:

Restauracja Piano
ul. Topolowa 3a
09-530 Gąbin
tel. 24 277 11 17
www.restauracjapiano.pl
e-mail: piano@restauracjapiano.pl

Pensjonat „BOSS”
Nowe Grabie 47
09-530 Gąbin
tel. 668 101 668
www.pensjonatboss.eu
e-mail: rezerwacje@pensjonatboss.eu

Smażalnia ryb
ul. Obrońców Dobrzykowa 52
09-522 Dobrzyków
tel. 24 277 53 70

Gospodarstwo agroturystyczne
Wanda i Edward Florkiewicz
ul. Leśna 1
Grabie Polskie
tel. 24 277 19 83, 506 460 460

Firma gastronomiczna
Gronkiewicz
ul. Kilińskiego 50
09-530 Gąbin
tel. 24 277 11 17
tel./fax. 24 277 18 20
Pizzeria „Manhattan”
ul. Składkowskiego 4
09-530 Gąbin
tel. 24 277 27 91
Pizzeria „Wenecja”
ul. Płocka 13
09-530 Gąbin
tel. 728 766 489
Bar – Kebab
ul. Topolowa 4
09-530 Gąbin
tel. 663 778 938
Bar Kebab
ul. Stary Rynek 7
09-530 Gąbin
„Zajazd nad Wisłą”
Jordanów 17C
tel. 24 277 55 97
tel. 502 207 097, 607 218 752
www.hotelik.com.pl
e-mail: halinka@hotelik.com.pl
Pizzeria i Kawiarnia Folk
ul. Płocka 4
09-530 Gąbin
e-mail; pizzafolk@wp.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

FUNDACJA
AKTYWNI RAZEM

Miasto i Gmina

GĄBIN

„Zajazd nad Wisłą”
Jordanów 17C
tel. 24 277 55 97
tel. 502 207 097, 607 218 752
www.hotelik.com.pl
e-mail: halinka@hotelik.com.pl

Inne:
Centrum
Rekreacyjno - Szkoleniowe
„ŻAWAKOL”
ul. Wspólna 12
09-530 Gąbin
tel. 604 485 586, 604 486 046
e-mail: m.zabka@zawakol.pl
www.centrum.zawakol.pl

ATRAKCJE:
Leszek Fortuński
Zaprzęgi konne, przejażdżki
grupowe bryczką wagonet, kuligi,
zaprzęgi ślubne itp.
ul. Topolowa 4a
09-530 Gąbin
tel. 24 277 19 11
tel. 608 701 397, 666 385 533

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja wydana przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY
The City and the Municipality of Gąbin

POŁOŻENIE
Miasto i Gmina Gąbin leży w województwie mazowieckim, 100 km na zachód od Warszawy. Od strony północno - wschodniej graniczy z Wisłą (na
odcinku 12 km), a także częściowo z Płockiem oraz z gminami powiatu płockiego i gostynińskiego. Na powierzchni 146 km2, stanowiącej obszar gminy,
zamieszkuje blisko 11 tys. osób. Obszary leśne otaczające Gąbin, największe
w okolicach Warszawy i Łodzi jeziora oraz tereny pomiędzy Wisłą, a otuliną
Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego dostarczają mieszkańcom, a także turystom wielu niepowtarzalnych doznań estetycznych. Miasto i gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe, a także terenami pod działalność inwestycyjną i gospodarczą; posiada również bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Zarejestrowanych jest tu ponad 700 podmiotów gospodarczych.

Fontanna w parku na starówce w Gąbinie

Kościół katolicki w Gąbinie wybudowany wg. projektu
Stanisława marzyńskiego

Nowoczesny komisariat policji w Gąbinie wraz z zapleczem

Nowy budynek przedszkola samorządowego w Gąbinie

Sztuczne lodowisko BIAŁY ORLIK w Gąbinie
Ratusz w Gąbinie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

HISTORIA
Gąbin należy do najstarszych miast zachodniego Mazowsza. W pierwszej
wzmiance pochodzącej z 1215 r. Gąbin określony został jako starodawna
włość monarsza. O długiej historii miasta i okolic świadczą również bogate
wykopaliska, m. in. w Jordanowie, Gąbinie i Troszynie Polskim.
Okres rozkwitu miasta przypada na XVI w. Liczni wówczas rzemieślnicy
słynęli z produkcji sukna zwanego multanem, gąbińscy kupcy natomiast
spławiali mazowieckie zboże do Gdańska. Po niemal całkowitym zniszczeniu podczas „potopu szwedzkiego” miasto na początku XIX w. na nowo pełniło funkcję gospodarczego rynku zarówno dla okolicznych wsi jak i dla całego regionu. Gąbin znany był z zakładów szewskich, garbarskich i stolarskich (produkowano w nich znane w regionie skrzynie wianowe). Na początku XX w. miasto należało do najbogatszych w Królestwie Polskim. Stąd pochodzili: Felicjan Sławoj – Składkowski (ostatni premier II Rzeczypospolitej),
Otto Korwin Wierzbicki (historyk) oraz Kazimierz Lasocki (malarz).

Kompleks boisk sportowych w Gąbinie

LOCATION
The City and the Municipality of
Gąbin is in the Mazovian Voivodship,
100 km to the west of Warsaw. 12 km
to the north - east there is the River Vistula, the district of Płock and the municipalities of Gostynin and Płock. The
municipality area is 1462 km with almost 11,000 inhabitants. Gąbin is surrounded by forests, the largest lakes in
the vicinity of Warsaw and Łódź, the Vistula river and the Gostynińsko - Włocławski Landscape Park, which all provide both residents and tourists with
many leisure possibilities. The city and
the municipality have attractive land
for housing, as well as areas for investment and economic activity. There
are also very good conditions for the
development of agriculture. There are
over 700 businesses registered in Gąbin.

The city’s heyday occurred in the
16th century. Numerous craftsmen were
famous for the production of a cloth called multan, while Gąbin’s merchants
transported Mazovian grain to Gdańsk.
At the beginning of the 19th century, after almost total destruction during
the Swedish invasion, the city once served as the marketplace for local villages and for the entire region. Gąbin was well-known for its shoe repair shops, tanneries and carpentry workshops (where the famous wianowe boxes were produced).
At the beginning the 20th century,
the city was amongst the richest in Poland. Felix Sławoj – Składkowski (the
last Prime Minister of the Second Polish Republic), Otto Korwin Wierzbicki
(the historian) and Kazimierz Lasocki (the painter) all came from Gąbin.

HISTORY
Gąbin is one of the oldest towns in
western Mazovia. In 1215 it was mentioned for the first time and was defined as an old royal estate. Extensive
excavations attest to the long history
of the city and its surroundings, such
as the ones in Jordanów, Gąbin and
Troszyn Polski.

TOURISM
The main draws for tourists in Gąbin
are large forest areas, the river Vistula,
the nature reserves on the Vistula’s islands, and the biggest lakes in the Mazovia region which all provide ideal conditions for the development of tourism
activities such as walking, cycling, horse riding and agrotourism.

Tourists are also attracted by the beautiful area between the Vistula and forests, the local cultural heritage, numerous monuments, old settlements and
the increasing number of footpaths
and bicycle trails.
Beautiful, vivid landscapes and
rich history also dominate in towns
situated directly by the Vistula River
like Jordanów, Dobrzyków and Nowy
Troszyn. The sandy shoals and river
islands of the Vistula, including the
Wykowska island (248 hectares) and
Troszyńskie shoals (114 hectares)
nature reserves, are a paradise for
ornithologists and are breeding
grounds for bird species which are
endangered in Poland. The municipality
is characterized by a great diversity
of animals (elk, roe deer, wild boar,
pheasant). Moreover, Gąbin has
modern sports facilities capable of
hosting professional sports camps
for young people. In the municipality
there are 3 stadiums, 2 multifunctional
sports complexes („Orlik 2012”) an ice
rink („White Orlik”), 6 playgrounds
for children („Happy School”), and
3 sport halls.

Placówki kultury:

Parafie rzymskokatolickie:

dom kultury:

Parafia pw. św. Wawrzyńca
w Czermnie
tel. 24 277-14-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Gąbinie
ul. Aleja Jana Pawła II 16
tel. 24 277-10-30
www.mgok.gabin.pl
biblioteki:
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Gąbinie
Stary Rynek 14
tel. 24 277-10-35
Filie biblioteki w miejscowościach:
Borki, Topólno, Dobrzyków
Zdrowie i opieka społeczna:
NZOZ REMEDIUM SC
w Gąbinie
ul. Płocka 19
tel. 24 277-10- 22
NZOZ ESCULAP
w Dobrzykowie
ul. Słoneczna 20
tel. 24 277-54-20
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku
Podstacja w Gąbinie
ul. Płocka 19
tel. 24 277-29-99

Parafia pw. św. Stanisława BM
w Dobrzykowie
tel. 24 277-54-12
Parafia pw. św. Mikołaja
w Gąbinie
tel. 24 277-10-15
Parafia pw. św. Leonarda
w Troszynie Polskim
tel. 24 277-51-30
Inne związki wyznaniowe:
Sala Królestwa Świadków
Jehowy w Gąbinie
ul. Płocka 31
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Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM jest partnerstwem trójsektorowym powstałym
w ramach podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących
miejscową społeczność, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach LGD
działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje
pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).
Celem działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i wspieranie inicjatyw na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska),
Gostynin, Iłów, Kowal (gm. wiejska), Kowal (gm. miejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna,
Słubice oraz Szczawin Kościelny.

OPRACOWANIE:
Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
Tel. 24 267 41 50
Fax 24 277 12 56

www.gabin.pl
e-mail: urzad-sekretariat@gabin.pl

Fragment zmodernizowanej starówki w Gąbinie (w ramach SPO)

Zespół ludowy „Gąbiniaki”

Kompleks boisk sportowych w Dobrzykowie

WYDAWCA:
Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
Tel./fax: 24 276 61 33

www.aktywnirazem.pl
e-mail: aktywni.razem@wp.pl

