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27 września 2012 r. Szkoła Podstawowa 
im. Marii Kownackiej w Nowym Kamie-
niu obchodziła szczególną uroczystość. 
Dokładnie dziesięć lat temu, w deszczo-
wy, chłodny dzień szkoła otrzymała imię 
wielkiej przyjaciółki dzieci- Marii Kow-
nackiej. Postanowiła uczcić tę rocznicę  
w taki sposób, aby na długo zapamiętać to 
wydarzenie. Jak przystało na ważną uro-
czystość obchody rozpoczęły 
się Mszą świętą, którą odpra-
wił ksiądz Józef Szczeciński. 
We mszy uczestniczyli wszy-
scy zaproszeni goście: pan 
Krzysztof Jadczak- Burmistrz 
naszego miasta i gminy, Pani 
Aniela Machała-Skarbnik 
Urzędu Miasta i Gminy, Pani 
Teresa Rojek- radna, sołtysi, 
mieszkańcy. Szczególnymi 
gośćmi byli emerytowani 
nauczyciele, którzy zawsze 
towarzyszą szkole w waż-
nych chwilach. Bardzo licz-
nie przybyli rodzice, którzy 
w przygotowanie tego dnia 
włożyli wiele pracy i wysiłku. 
Po Mszy Św. rozpoczęła się 
część artystyczna, w trakcie 

10 lat z Marią Kownacką
której uczniowie klasy pierwszej złożyli 
uroczyste ślubowanie. Towarzyszył im 
Plastuś, najbardziej znany i lubiany przez 
dzieci bohater książki Marii Kownackiej. 
Po przedstawieniu rozpoczęła się ta część 
imprezy, na którą z niecierpliwością cze-
kały dzieci. Zabawa w wesołym miastecz-
ku. Była dmuchana zjeżdżalnia, elek-
tryczny byk, trampolina a nawet arena, 

W numerze:

Inwestycje dofinansowane  • 
z PROW
Bieg Niepodległości 2012• 
Koncert Muzyki Polskiej z okazji • 
Święta Niepodległości
Obchody Święta Niepodległości • 
Remont i przebudowa dróg gmin-• 
nych
Radosna Szkoła w Dobrzykowie• 
III Turniej sportowy na Orliku  • 
w Gąbinie
50. rocznica śmierci Sławoja • 
Składkowskiego
„Akademia Smyka” realizacja pro-• 
jektu POKL w Nowym Grabiu
„W Krainie Króla Maciusia …” • 
realizacja projektu POKL  
w przedszkolu w Gąbinie
Przedszkolak w przyjaznej szkole • 
– projekt oświatowy
Projekt systemowy POKL  • 
dla uczniów klas I-III z terenu 
miasta i gminy
Piknik Pieczonego Ziemniaka • 
2012 – w Nowym Grabiu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia; 

spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt 
pełnych rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności. 

Niech szczególna atmosfera Wieczerzy Wigilijnej 
napełni nas wszystkich radością i pokojem, 

a Nowy Rok niech przyniesie spokój, zdrowie i
 podaruje więcej czasu na marzenia i ich realizację.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy 

Gąbin
Edward Wilgocki

Św iąteczna 
altanka
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Świąteczne oświetlenie 
altanki w Gąbinie

Na przełomie września zostało założone nowe oświetlenie ledowe altanki na rynku miasta

Uchwałą nr 2133/202/12 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia  
15 października 2012r. projekt Miasta 
i Gminy Gąbin pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na osiedlu Nr 3 w 
Gąbinie” zakwalifikowano do współ-
finansowania dla działania 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej dla naboru od 3 listopada 
do 20 grudnia 2011 roku na pozycji 84 
(na 187 pozycji), uzyskując 9 pkt (max 
12 pkt).

W dniu 16 listopada 2012r. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak i Skarbnik Gminy – Maria 
Aniela Machała podpisali umowę  
o przyznaniu pomocy na realizację 

Dofinansowanie z PROW na kanalizację 
na Osiedlu Nr 3 w Gąbinie

zadania „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu Nr 3 w Gąbinie”. 
Wartość zadania 2 976 932,34 zł, dofi-
nansowanie 1 742 602,00 zł. Celem in-
westycji jest poprawa warunków życia 
mieszkańców oraz stanu środowiska 
naturalnego w obrębie Gąbina poprzez 
budowę i rozbudowę istniejącej kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Gąbin.

W wyniku przetargu nieograniczo-
nego ogłoszonego 14 sierpnia 2012 r. 
wyłoniono wykonawcę zadania prze-
budowy drogi w Czermnie w kierun-
ku Konstantynowa. Wybrana oferta 
Przedsiębiorstwa Transportowo - Han-
dlowego „WAPNOPOL” Adama No-
wakowskiego z Glinojecka o wartości 
98 633,70 zł, pozwoliła wykonać 330 
metrów drogi gminnej w technologii 
mieszanki mineralno – bitumicznej 
asfaltowej, o szerokości ok. 4 m. Zada-
nie zostało zrealizowane ze środków 
finansowych gminy przy 50% dofinan-
sowaniu z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. 

Przebudowa drogi gminnej 
Konstantynów – Czermno

Realizator zadania Przedsiębiorstwo 
Produkcji Handlu i Obrotu „Polhildi” 
Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrow-
ski Spółka Jawna z Kobyłka. Przetarg 
rozstrzygnięty we wrześniu, na war-
tość zadania 93 675,61 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wy-
konanie drogi wewnętrznej(L=0,3km) 
o szerokości 3m (na długości 20 m 
przed skrzyżowaniem z drogą wo-
jewódzką nr 574 o szerokości 6m)  
o nawierzchni bitumicznej na podbu-
dowie z kruszywa łamanego. Promie-
nie łuków poziomych przy połączeniu 
z drogą wojewódzką - 8,00 m.

Kolejny etap drogi gminnej 
w Nowym Grabiu

We wrześniu został rozstrzygnięty 
przetarg nieograniczony na remont  
i przebudowę dróg gminnych  
w miejscowości Jadwigów, Jordanów, 
Lipińskie i w Gąbinie ul. Rogatki Ży-
chlińskie. Przetarg zwyciężyła firma 
z Sochaczewa – ZWK Józef Siekierski, 
koszt zadania 112 526,90 zł.

W ramach zadania wchodził:
remont nawierzchni asfaltowej na 1. 
odcinku 0,085 km drogi gminnej  
w miejscowości Jadwigów polegają-
cej na położeniu mieszanki mineral-
no-bitumicznej asfaltowej o grubości 
4 cm,
przebudowa drogi gminnej w miej-2. 
scowości Jordanów na odcinku 0,150 
km polegającej na położeniu mie-
szanki mineralno-bitumicznej asfal-
towej o grubości 5 cm na podbudo-
wie z kruszywa łamanego,

Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Jadwigów, Jordanów i w Gąbinie ul. Rogatki Żychlińskie

przebudowa drogi w miejscowo-3. 
ści Gąbin ul. Rogatki Żychlińskie 
na odcinku 0,200 km polegającej na 
położeniu mieszanki mineralno-bi-
tumicznej o grubości 5 cm na podbu-
dowie z kruszywa łamanego,
przebudowa drogi gminnej w miej-4. 
scowości Lipińskie na odcinku 0,150 
km polegającej na położeniu mie-
szanki mineralno-bitumicznej as-
faltowej o dł. 5 cm na podbudowie  
z kruszywa łamanego.

Zadanie zostało zrealizowane na 
przełomie września i października 
2012 r. Poprzez przebudowę i remont 
dróg polepszył się stan techniczny 
dróg, komfort jazdy pojazdów i bez-
pieczeństwo pieszych. 

W dalszych planach Samorządu jest 
kontynuacja budowy dróg gminnych.

Inwestycje 
drogowe
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,,Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Piaski, Nowe Grabie, Grabie Polskie w gminie Gąbin  1. 
w ramach programu - Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin - etap I”

Zadanie jest realizacją usuwania skutków powodzi, mającą na celu zaopatrzeniew wodę pitną poszkodowanych w powodzi 
w 2010 r. Miasto i Gmina Gąbin realizuje program,,Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin”. Mieszkańcy z terenów po-
wodziowych mają możliwość zakupienia działki i zamieszkania w bezpiecznym, wyżej położonym miejscu, nie zagrożonym 
powodzią. Konieczna jest budowa infrastruktury, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w zamian odbudowy zniszczo-
nych i zanieczyszczonych studni czerpalnych na terenach powodziowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie wspiera działania 
poszkodowanych w powodzi w odbudowie budynków mieszkalnych poza terenem zalewowym rzeki Wisły. W ramach 
zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1921,80 m (w tym: m. Piaski - 631 m, m. Nowe Grabie – 291,8 m, 
m. Grabie Polskie - 999 m) oraz 3 przyłączy – I etap. Łączny koszt zadania 155 162,17 zł. Kwota otrzymanej dotacji 62 709,50 zł. 

,,Budowa sieci wodociągowej na terenach podtopionych podczas powodzi w 2010 rokuw miejscowości 2. 
Dobrzyków ”

Zadanie miało na celu zaopatrzenie w wodę pitną poszkodowanych w powodzi w 2010 r, w wyniku podtopień. Przedsięwzię-
cie przewidywało budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy, w celu zapewnienia funkcji bytowych mieszkańcom terenów 
dotkniętych podtopieniami podczas powodzi. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 162 m 
oraz 3 przyłączą w miejscowości Dobrzyków. Całkowity koszt zadania 52 650,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 50 862,00 zł. 

,,Budowa sieci kanalizacyjnej do budynku wielorodzinnego zakupionego dla powodzian w ramach 3. 
Programu Bezpieczny Dom w Mieście i Gminie Gąbin”.

Zadanie ma na celu podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej budynku zakupionego dla powodzian w ra-
mach Programu Bezpieczny Dom w Mieście i Gminie Gąbin. Przedsięwzięcie przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej do 
budynku wielorodzinnego, w celu likwidacji istniejącego szamba. W czasie budowy budynku nie było warunków tech-
nicznych do podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kana-
lizacyjna o łącznej długości 220,10 m. Łączny koszt zadania wynosi 74 973,29 zł. Kwota otrzymanej dotacji 33 107,00 zł. 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego  4. 
w miejscowości Górki – etap I - budowa nowo projektowanej studni i osadnika popłuczyn”

Pierwszy etap inwestycji obejmował:
budowę nowej studni głębinowej wraz z obudową i wyposażeniem, która zapewni mieszkańcom odpowiednią ilość • 
wody,
 budowę osadnika popłuczyn, dzięki któremu popłuczyny nie będą odprowadzane bezpośrednio do rowu przez co nie • 
będą zanieczyszczały gleby.Dotacja przeznaczona będzie na sfinansowanie I etapu modernizacji SUW Górki.

Koszt całkowity zadania wynosi 285 292,80. Kwota otrzymanej dotacji 85 587,06 zł i pożyczki 142 646,00 zł.

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” 5. 
Zadanie obejmowało swym zakresem:

 zdjęcie, transport i utylizację w przypadku eternitu znajdującego się na budynkach,• 
odbiór, transport i utylizację w przypadku eternitu, zdjętego zmagazynowanego na paletach.• 

Zutylizowano 111,538 Mg odpadów azbestowych. Zadanie dofinansowano w 100% w kwocie 35 832,81 zł.

Inwestycja dofinansowane  
przez Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki  
wodnej w warszawie
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w 2012 roku otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i po-
życzki na niżej wymienione zadania.

Uchwałą nr 1965/197/12 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia  
18 września 2012 r. projekt Miasta  
i Gminy Gąbin pn. „Alternatywne źró-
dła energii w mieście i gminie Gąbin – 
edukacja i ekonomia” zakwalifikowa-
no do współfinansowania w zakresie 
dotyczącym wytwarzania lub dystry-
bucji energii ze źródeł odnawialnych  
w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-

Dofinansowanie z PROW  
na alternatywne źródła energii w mieście i gminie

skiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 dla naboru przeprowadzonego  
w dniach od 3 listopada do 20 grudnia 
2011 r. Projekt znalazł się na 2 pozycji 
(na 4 pozycje), uzyskując 7 pkt.

W dniu 3 października 2012r. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak i Skarbnik Gminy – Maria 
Aniela Machała podpisali umowę  
o przyznaniu pomocy na realizację 

zadania „Alternatywne źródła energii  
w mieście i gminie Gąbin – edu-
kacja i ekonomia”. Wartość zada-
nia 1 150 807,50 zł, dofinansowanie  
701 711,00 zł. Celem inwestycji jest 
poprawa warunków życia mieszkań-
ców oraz świadomości ekologicznej 
poprzez budowę i modernizację infra-
struktury z wykorzystaniem odnawial-
nych i alternatywnych źródeł energii 
na terenie miasta i gminy Gąbin.
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23 listopada w UMiG w  Gąbinie odby-
ło się spotkanie koordynacyjne poten-
cjalnych partnerów projektu pn. „Bu-
dowanie kompetencji do współpracy 
między samorządowej i międzysekto-
rowej, jako narzędzi rozwoju lokalne-
go i regionalnego” w ramach Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 2009 
– 2014. Projekt  predefiniowany, reali-
zowany w ramach Programu Regio-
nalnego, skierowany jest do miast i ich 
partnerów a wdrażany w partnerstwie 
między Związkiem Miast Polskich  
a Związkiem Władz Lokalnych i Re-
gionalnych w Norwegii. Głównym ce-
lem programu jest osiągniecie lepszej 
spójności społecznej i gospodarczej 
poprzez wypracowanie mechanizmów 
efektywnej współpracy międzysamo-
rządowej i międzysektorowej. 

Do budowania partnerstwa zaprosze-
ni zostali: Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego, Powiat Płocki, Miasto Płock, 
Gmina: Łąck, Nowy Duninów, Gostynin, 
Sanniki, Pacyna, Szczawin Kościelny, 

Gąbin liderem partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki

Słubice, Brudzeń Duży, Sta-
ra Biała, Słupno, Mała Wieś, 
Bodzanów, Wyszogród oraz 
Międzynarodowe Centrum 
Rozwoju Lokalnego CIFAL 
Płock (Centre International 
de Formation des Autorites/
Acteurs Locaux), Stowarzy-
szenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego  
i Fundacja Aktywni Razem 

Założenia do planowa-
nej inicjatywy przedstawił 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak. 

Zgromadzeni na spotkaniu przed-
stawiciele gmin i organizacji pozarzą-
dowych przedstawili swoje propozycje 
tematyczne do rozwoju szeroko rozu-
mianej turystyki, m.in.: rozbudowę 
istniejących i budowę nowych ścieżek 
rowerowych, szlaków wodnych i kon-
nych oraz stworzenia punktów infor-
macji turystycznej na terenie całego 
partnerstwa. Celem projektu będzie 
przede wszystkim rozwój przedsię-

biorczości w sferze usług turystycz-
nych poprzez stworzenie bazy i infra-
struktury turystycznej oraz budowa 
regionalnego centrum rekreacji i tury-
styki.

Nabór wniosków planowany jest 
na luty 2013, a termin realizacji zada-
nia, na koniec roku 2014.

Jest możliwość pozyskania z Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego nawet 
550 tys. Euro.

W dniach 5-8 października 2012 r.  
w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym 
(gm. Baruchowo) odbyły się między-
narodowe warsztaty szkoleniowe dla 
młodzieży poświęcone zagadnieniom 
wykorzystania dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego dla rozwoju lo-
kalnego.

W warsztatach wzięła udział mło-
dzież z terenu Lokalnej Grupy Działa-
nia (LGD) Fundacji AKTYWNI RAZEM 
oraz młodzież z Laponii w Finlandii. 

Warsztaty szkoleniowe są jednym 
z elementów międzynarodowego pro-
jektu współpracy pn.: „ROOTS – Local 
Development Based on Cultural and 
Natural Heritage (KORZENIE – roz-
wój lokalny oparty na dziedzictwie 
kulturowym i przyrodniczym)”.

Projekt realizowany jest w partner-
stwie trzech Lokalnych Grup Działania: 

WSPÓŁPRACA Z FINLANDIĄ
O międzynarodowym projekcie współpracy i warsztatach szkoleniowych …

Lokalnej Grupy Działa-
nia Fundacji AKTYW-
NI RAZEM z siedzibą 
w Łącku, Lokalnej Gru-
py Działania PART-
NERSTWO ZALEWU 
Z E G R Z Y ń S K I E G O  
z siedzibą w Legio-
nowie (mazowieckie) 
oraz Lokalnej Grupy 
Działania POHJOISIM-
MAN LAPIN LEADER 
z Laponii. 

Celem projektu jest 
zwiększenie świado-
mości walorów dzie-
dzictwa przyrodnicze-

go i kulturowego wśród mieszkańców 
obszarów lokalnych grup działania 
oraz ich wykorzystanie dla rozwoju 
regionu.

Uczestnicy warsztatów zostali za-
poznani z przykładami wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania Fundacji AKTYWNI 
RAZEM. 

Program wizyty obejmował  m.in. 
zwiedzanie w piątek (5. X.) przez mło-
dzież fińską Parku i Domu urodzenia 
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli 
oraz zwiedzanie wspólnie z polską 
młodzieżą w niedzielę miasta Płocka.

W sobotę 6 października odbyły 
się warsztaty na terenie Gostynińsko-
Włocławskiego Parku Krajobrazowe-
go. Po zapoznaniu się z wybranymi 
obiektami dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego Parku Krajobrazowego 
młodzież wzięła udział w warsztatach 
rękodzieła ludowego. Wieczorem przy 
ognisku, dzięki uprzejmości i gościn-
ności Wójta Gminy Baruchowo - Pana 
Stanisława Sadowskiego  - uczestnicy 
warsztatów zapoznali się z kujawskim 
folklorem. Przed gośćmi wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca SWOJACY.

Kolejne dni warsztatowe objęły 
m.in. prezentację pozostałych gmin  
i miast należących do Fundacji.  
W niedzielę i w poniedziałek młodzież 
obejrzała siedzibę Urzędu Gminy wraz  
z zabytkowym parkiem i obiekty spor-
towe w Baruchowie, Burmistrz Mia-
sta Kowala – Pan Eugeniusz Gołem-
biewski – zaprezentował uczestnikom 
warsztatów miasto narodzin Kazimie-
rza Wielkiego, następnie kierując się 
na Mazowsze zaprezentowane zostały 
gminy: Kowal, Nowy Duninów, Łąck, 
Gąbin, Sanniki, Słubice i Iłów. 

Kolejne działania w ramach projektu 
Realizacja projektu oprócz organizacji 
międzynarodowych warsztatów szko-
leniowych obejmuje także  promocję 
lokalnego dziedzictwa przyrodnicze-
go i kulturowego w każdej Lokalnej 
Grupie Działania. Młodzież zostanie 
zaangażowana do opracowania i reali-
zacji kampanii społecznej na obszarze 
każdej uczestniczącej w projekcie LGD, 
opracowania internetowej bazy cen-
nych obiektów przyrodniczych i kul-
turowych obszaru oraz Księgi Dobrych 
Praktyk.

Projekt realizowany w ramach MFEOG
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05 grudnia 2012 roku w sali OSP w Gąbinie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Gąbinie.

Złote Gody
Złote Gody świętowały następujące pary małżeńskie:

Państwo Janina i Teodor Dołęgowscy z Koszelewa,
Państwo Kazimiera i Henryk Fus z Jadwigowa,
Państwo Kazimiera i Jan Jarosińscy z Nowego Wymyśla,
Państwo Kazimiera i Franciszek Nodzak z Gąbina,
Państwo Jadwiga i Bonifacy Olejkowscy z Gąbina,
Państwo Alina i Stefan Opasińscy z Jordanowa,
Państwo Halina i Czesław Słowikowscy z Dobrzykowa.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od-
znaczył Jubilatów „Medalami za długo-
letnie pożycie małżeńskie”.  Aktu deko-
racji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy 
Gabin – Pan Krzysztof Jadczak.

Jubilatom wraz z życzeniami na 
dalsze lata wspólnego życia w dobrym 
zdrowiu, spokoju i radości oraz doczeka-
nia następnych jubileuszy, wręczone zo-

stały bukiety kwiatów, listy gratulacyjne 
oraz pamiątkowe książki.

Po części oficjalnej, Dostojni Jubilaci 
obejrzeli program artystyczny w wy-
konaniu zespołu wokalno-tanecznego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gąbinie, przygotowany specjalnie na 
tę uroczystość.

Następnie odbyło się spotkanie Bur-
mistrza Miasta i Gminy - Pana Krzysz-
tofa Jadczaka i kierownika USC z Jubila-
tami i ich rodzinami. Były wspomnienia, 
zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Była to 
miła uroczystość.

Kierownik USC 
 Irena Ziółkowska
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Decyzją Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 27 II 2012 r. 
Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie uzy-
skała dotację w wysokości 50 000 zł 
na zakup instrumentów muzycznych. 
Środki pozyskano w ramach programu 
Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruk-
tura szkolnictwa artystycznego. Łącznie 
z wymaganym wkładem własnym, 
pochodzącym ze środków Miasta  
i Gminy Gąbin, szkoła uzyskała blisko 
67 000 zł na realizację zadania.

Dzięki uzyskanej dotacji zakupio-
no 10 wysokiej klasy instrumentów:  
2 pianina „Rösler”, 2 akordeony „Pi-
gini” (Caracter i College), 3 flety po-
przeczne „Yamaha”, 2 saksofony alto-
we „Antigua”, 1 klarnet „Buffet”.

Nowe instrumenty umożliwią lep-
szą realizację procesu dydaktycznego, 
wpłyną na podnoszenie poziomu na-
uczania. Dzięki tej inwestycji wyrów-
nane zostały szanse dzieci i młodzieży 
w dostępie do edukacji muzycznej.

Jarosław Domagała

Dotacja z MKiDN 
dla Szkoły Muzycznej I stopnia

(uczniowie klas III cyklu 6-letniego  
i klas II-III cyklu 4-letniego). Prezen-
tacje uczniów oceniało jury, w skład 
którego weszli pedagodzy Szkoły Mu-
zycznej I st. w Gąbinie.DSC00521

I nagrodę uzyskała Magdalena Ga-
łecka (fortepian), która zagrała Kadryla 
M. Szymanowskiej i Preludium T. Pa-
ciorkiewicza. Drugą nagrodę uzyskali 
Adrianna Markowska (fortepian) i Ma-
teusz Zawadzki (akordeon). Trzecią 
nagrodę zdobyły uczennice klasy for-
tepianu – Maria Czajkowska i Weroni-
ka Lendzion. Wyróżnienia przyznano: 

I Konkurs Muzyki Polskiej
Ninie Zielińskiej (skrzypce), Adamowi 
Kiełbasie (akordeon), Filipowi Wi-
śniewskiemu (saksofon) i Wojciechowi 
Dymowskiemu (akordeon).DSC00547

Podczas konkursu zabrzmiały 
utwory, m.in.: F. Chopina, S. Moniusz-
ki, M. K. Ogińskiego, M. Szymanow-
skiej, M. Radziwiłła, M. Karłowicza,  
F. Rybickiego, G. Bacewicz, K. Seroc-
kiego, A. Hundziaka i J. Garści.

Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy i dyplomy. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał dyplom uczestnictwa 
oraz specjalną nagrodę.

8 listopada 2012 r. w Szkole Muzycznej 
I st. w Gąbinie odbył się I Konkurs Mu-
zyki Polskiej. Celem konkursu była po-
pularyzacja muzyki polskiej oraz pro-
pagowanie rodzimej kultury muzycz-
nej. W konkursie udział wzięli ucznio-
wie Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. 
Każdy uczestnik wykonał dwa utwory 
muzyki polskiej, z których co najmniej 
jeden utwór pochodził z XVII, XVIII lub 
XIX wieku. Wszyscy uczestnicy ocenia-
ni byli w dwóch kategoriach: Kategoria 
I (uczniowie klas I-II cyklu 6-letniego  
i klas I cyklu 4-letniego), Kategoria II 
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9 listopada 2012 r. odbył się w Gą-
binie Koncert Muzyki Polskiej, zorga-
nizowany w ramach gminnych obcho-
dów Święta Niepodległości. Organiza-
torami koncertu byli Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
– Edward Wilgocki, Dyrektor Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie – Jarosław 
Domagała oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Gąbinie – Anna Gołdyn. 
Koncert odbył się w hali sportowej  
w Gąbinie, cieszył się dużym zainte-
resowaniem licznie zgromadzonej pu-
bliczności.

Koncert rozpoczęły zespoły 
„Brzdąc” i „Kantata” ze SP w Gąbi-
nie, które wykonały kilka okoliczno-
ściowych utworów patriotycznych. 
Uczniów przygotowały do występu 
nauczycielki: Dorota Urbańska, Iwona 
Majewska i Renata Nosarzewska.

Zaprezentowali się następnie 
uczniowie Szkoły Muzycznej I st.  
w Gąbinie, laureaci I Konkursu Muzy-
ki Polskiej w Gąbinie. Wystąpili: Maria 
Czajkowska – fortepian, Weronika Len-
dzion – fortepian, Mateusz Zawadzki 
– akordeon, Adrianna Markowska – 
fortepian i Magdalena Gałecka – forte-
pian. Uczniowie wykonali kompozycje: 
M.K. Ogińskiego, M. Szymanowskiej, 
F. Rybickiego i B. Górnika. W dalszej 

części koncertu wystąpił chór Szkoły 
Muzycznej w Gąbinie, który zaśpiewał 
dwa utwory z towarzyszeniem zespołu 
instrumentalnego złożonego z nauczy-
cieli szkoły.

Ważną część koncertu stanowiły 
prezentacje solowe nauczycieli szko-
ły. Maciej Kałamucki zagrał na akor-
deonie Poloneza Miechodmucha z op. 
„Krakowiacy i górale” K. Kurpińskie-
go oraz Walca Es-dur op. 18 F. Chopina. 
Pianista Włodzimierz Sieczkowski wy-
konał Poloneza A-dur op. 40 F. Chopina. 
Filip Marciniak zagrał na skrzypcach 
Krakowiaka R. Statkowskiego, soliście 
towarzyszył na fortepianie W. Siecz-
kowski. Podczas koncertu zabrzmiały 
również znane polskie pieśni. Pieśń 
M. Karłowicza Zasmuconej wykonała 
Joanna Domagała, natomiast Hulanka 
F. Chopina zabrzmiała w interpretacji 
Sławomira Gałczyńskiego. Duet soli-
stów wykonał wspólnie piękną pieśń 
Maki S. Niewiadomskiego. Śpiewakom 
towarzyszył na fortepianie Jarosław 
Domagała.

Podczas koncertu wystąpił Chór 
Miasta i Gminy Gąbin, który wyko-
nał znane polskie pieśni patriotyczne: 
Marsz Polonia, Marsz Strzelców z 1863 r. 
i Pierwszą Brygadę. Chór poprowadził 
S. Gałczyński, na fortepianie akompa-
niowała Katarzyna Czajkowska.

Koncert Muzyki Polskiej

W kilku utwo-
rach zaprezen-
tował się zespół 
instrumentalny 
złożony z na-
uczycieli Szko-
ły Muzycznej w 
składzie: Jarosław 
Domagała, Hanna 
Wąsowska, Maciej 
Kałamucki, Filip Marciniak i Jakub Du-
dek. Zespół zagrał muzykę z filmów 
„Polskie drogi” oraz „Noce i dnie”.  
Z towarzyszeniem zespołu wykona-
nych zostało ponadto wspólnie kilka 
pieśni patriotycznych, utwory te za-
prezentowali wspólnie soliści, ucznio-
wie i publiczność.

Koncert zakończył utwór dedyko-
wany marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu – Pieśń o wodzu miłym, wykona-
ny wspólnie przez solistów, nauczycie-
li, uczniów oraz Chór Miasta i Gminy 
Gąbin.

Słowa podziękowania za pomoc  
w organizacji koncertu należą się 
dyrekcji i pracownikom Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbi-
nie, w szczególności za przygotowanie 
scenografii. Wyrazy podziękowania 
należą się również firmie OPTIS za 
profesjonalne nagłośnienie koncertu  
i oświetlenie sceny.

Jarosław Domagała
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Takimi słowami rozpoczął się II Gminny 
Festiwal Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią 
przez dzieje Polski” pod hasłem GŁO-
SY PRZESZŁOŚCI,  w dniu 23 listopa-
da 2012 roku w Szkole Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Gąbinie. Pod-
czas festiwalu przypomnieliśmy pie-
śni i piosenki, które śpiewano niegdyś  
w polskich domach, które towarzyszyły 
narodowi polskiemu w ważnych wyda-
rzeniach dziejowych. Poprzez nie chce-
my wskrzesić i kontynuować tradycję 
wspólnego śpiewania w gronie rodzin-
nym i towarzyskim, rozwijać poczucie 
więzi rodzinnej i narodowej, a także 
przybliżyć naszą historię i ułatwić jej 
zrozumienie.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło 
się 6 szkół z terenu gminy: Szkoła Pod-
stawowa im. M. Kownackiej w Kamie-
niu Nowym, Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym  

„Przeszłość podobną jest do zwierciadła, 

w którym każdy się przegląda.
Przeszłość to nie to, co mija, 

tylko to, co pozostało po tym, co minęło.”

II Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej 
Grabiu, Szkoła Podstawowa im. K. Ma-
kuszyńskiego w Borkach, Szkoła Pod-
stawowa im. W. S. Reymonta w Czerm-
nie, Szkoła Podstawowa im. Obrońców 
Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie 
oraz gospodarze – uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Gąbinie.

Uczestnicy prezentowali przygoto-
wany przez siebie repertuar w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy I-III: 
zespół i solista oraz klasy IV-VI:  ze-
spół i solista. Atmosfera była poważna. 
Zarówno wykonawcy jak i słuchacze  
z zainteresowaniem wsłuchiwali się we 
wzruszające teksty polskich pieśni pa-
triotycznych, którym towarzyszył pokaz 
slajdów przygotowany przez panią Han-
nę  Rybciak  oraz  w  autentyczne głosy 
uczestników historycznych wydarzeń, 
którzy przybliżyli nam atmosferę i kli-
mat panujący w chwilach trudnych, tra-

gicznych, ale dumnych i pod-
niosłych dla naszej Ojczyzny.  
A były to słowa prezydenta 
Warszawy Stefana Starzyń-
skiego, który w roku 1939 
dowodził obroną stolicy, Mi-
nistra Spraw Zagranicznych 
w 1939 roku Józefa Becka oraz 
naszego rodaka Karola Woj-
tyły. Nad całością czuwały 
panie: Renata Nosarzewska, 
Iwona Majewska i Dorota 
Urbańska.

Opracowały: D Urbańska  
R. Nosarzewska 

I. Majewska

2 października 2012 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu odbył się  
IX Festiwal Piosenki Harcersko – Tury-
stycznej. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie wszystkich szkół podstawowych 
z terenu miasta i gminy Gąbin.  Celem 
festiwalu było propagowanie piosenek 
harcerskich, biwakowych i turystycz-
nych oraz ratowanie ich przed zapo-
mnieniem. Organizatorów  ucieszył 
fakt,  iż żadna z zaproszonych szkół 
nie zawiodła, a na festiwal dotarło po-
nad 50 uczestników wraz z opiekuna-
mi,  którzy pomogli dzieciom starannie 
przygotować się do udziału. Po wysłu-
chaniu młodych artystów był czas na 
wspólną zabawę oraz słodki poczęstu-
nek. Każda z reprezentacji otrzymała 
pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. 
Z całą pewnością cele festiwalu zosta-
ły zrealizowane a podczas festiwalu 
uczestnikom towarzyszył dobry hu-
mor oraz wspaniała zabawa w gronie 
rówieśników.

IX FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKO -TURYSTYCZNEJ
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Już po raz piąty społeczność szkolna 
w Nowym Grabiu obchodziła „Dzień 
Ziemniaka”. Cała uroczystość zaczęła 
się 30 września o godzinie 1300 Mszą 
Świętą celebrowaną przez Księdza pro-
boszcza Marka Mizerskiego, a oprawę 
Mszy Św. przygotowała pani Beata 
Malesa z uczniami i orkiestrą OSP w 
Gąbinie. Piękna pogoda pozwoliła na 
odprawienie mszy na placu Kapliczki. 
Teren został przygotowany przez 
społeczność środowiskową i 
szkolną. Otwarcia pikniku 
dokonała pani dyrektor 
Barbara Artiomow, która 
po powitaniu wszyst-
kich przedstawiła osią-
gnięcia, plany i zamie-
rzania szkoły. Następ-
nie zapaliła ognisko i 
poprosiła pana Burmi-
strza o zabranie głosu. 
Pan Burmistrz Krzysztof 
Jadczak potwierdził przed-
stawione założenia szkoły i 
zwrócił uwagę na szczególne zaan-
gażowanie rodziców we wszystkich 
przedsięwzięciach szkoły. Uroczystość 
poprowadziła Żaneta Młodziejowska  
a już od wielu lat nagłaśniał ją Jarosław 
Czajkowski - przyjaciel szkoły. Na bo-
isku szkolnym powstały stoiska gar-
mażeryjne przygotowane przez rodzi-
ców wszystkich klas. Każdy uczestnik 
mógł kupić sobie posiłek i spróbować 
przepysznych dań z ziemniaków i nie 
tylko. Była Pani z watą cukrową, dla 
najmłodszych był dmuchany zamek, 
na którym urządzano dziecięce akro-
bacje. Można było pojeździć na elektro-
nicznym byku i poskakać na ogromnej 
trampolinie. Na scenie prezentowali 
się głównie nasi uczniowie, począwszy 
od trzyletnich  przedszkolaków. Nasi 
uczniowie na scenie czuli się jak ryby 
w wodzie. Pięknie śpiewali, tańczyli, 
przedstawiali teatrzyk o oszczędno-

ści w SKO. Nasi goście: pani dyrektor 
Banku Spółdzielczego Jadwiga Garst-
ka, Małgorzata Ostrowska i Anna Cza-
chorowska byli zadowoleni, że już od 
najmłodszych lat uczniów wdraża się 
do systematycznego oszczędzania. 
Bank Spółdzielczy ufundował nagro-
dy, które były wręczane uczestnikom 

konkursu plastycznego o 
tematyce związanej 

z oszczędzaniem. 
Dzieci pokazały 
też propozycje 
strojów i sukien 
wizytowo-balo-
wych. Wybrano 
Króla Pyrusia, 

którym została Mi-
chasia Wilgocka. Swą 

obecnością zaszczycili 
nas również mażoretki, 

które wzbudziły ogromne 
zainteresowanie dzieci i doro-

słych. Opiekunki Pani Ewa i Tola 
Gieras zachęcały naszych uczniów do 
wstępowania w ich szeregi. Wszystkim 
podobał się układ  taneczny break dan-
ce, który został zatańczony przez mło-
dzież i nasze dzieci.  Następnie strażacy 
OSP w Gąbinie zaprezentowali pokaz 
ratownictwa drogowego, który wzbu-
dził wielkie zainteresowanie uczest-
ników. Przez całą imprezę paliło się 
ognisko, w którym piekły się ziemnia-
ki. Każdy mógł je skosztować, ponie-
waż uczniowie roznosili je wśród gości. 
Przez dwie godziny był z nami klaun 
PAJKO, który bawił dzieci i dorosłych. 
Na koniec zespół muzyczny zagrał  
w tanecznych rytmach i bawiliśmy się 
na scenie do ciemnej nocy. 

Nad bezpieczeństwem podczas 
całej uroczystości czuwali strażacy  
z Polskiego Grabia. Było bardzo przy-
jemnie, na pewno zorganizujemy tę 
uroczystość w przyszłym roku, a więc 
do zobaczenie za rok.

Piknik 
Pieczonego Ziemniaka
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Święto Pluszowego Misia
26 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej  
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie obchodzony był  
Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Pluszowy  Miś -  bardzo miła, sympatyczna 

maskotka, kojarząca się z dzieciństwem, ciepłem, 

miękką, puchatą przytulnością. Każdy ma lub 

miał swojego ukochanego misia i chyba każdy 

zgodzi się, że zasługuje  on na swój wyjątkowy 

dzień.
Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku 

lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z Was 

– małych i dorosłych  ma swojego ulubionego 

Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały 

bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający 

w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy za-

mieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zu-

pełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczę-

ście” przy kluczach lub w portfelu.

Choć trudno w to uwierzyć, 
pierwszy miś maskotka po-
wstał 110 lat temu i do dziś 
pozostaje jedną z najpopu-
larniejszych zabawek na 
świecie. Światowy Dzień 
Pluszowego Misia to świę-
to stosunkowo nowe. Zo-
stało ustanowione dopiero 
25 listopada 2002 roku, do-
kładnie  w setną rocznicę 
powstania tej popularnej 
zabawki. W dniu Święta 
Misia dzieci, zwłaszcza 
te najmłodsze przynio-
sły do szkoły swoje ulu-
bione pluszowe misie, 
które towarzyszyły im 
przez cały dzień pod-
czas nauki i zabawy.  

W ramach obchodów odbył się kon-
kurs plastyczny „Nasze misie”, zorga-
nizowana została  „misiowa wystawa” 
. Odbył się także apel poświęcony plu-
szowemu misiowi. Uczestnicy poznali 
historię powstania pluszowego misia,  
słuchali wierszy i piosenek o Wielkich 
i Sławnych Misiach, o których mówi 
się wszędzie: Misiu Uszatku, Kubusiu 
Puchatku, Misiu Paddingtonie, Co-
ralgolu, Yogim.. Nie zabrakło także 
słodkiego „co nieco” czyli degustacji 
miodu – ulubionego przysmaku mi-
siów. Święto Pluszowego Misia dało  
wszystkim radości i zadowolenia.

Czy święto Misia  
jest potrzebne?
 „Oczywiście, że tak!” - odpowiadają 
zgodnie dzieci i rodzice. Trudno sobie 
wyobrazić dzisiejszy świat bez Plu-
szowego Misia. Jest on towarzyszem 
dzieci i dorosłych, w świecie beztro-
skiej zabawy oraz przyjacielem - po-
wiernikiem największych sekretów i 
tajemnic. 

100 lat Misiu! 
T. Rzepecka

„Czy to jutro, 
czy to dziś,
wszystkim
 jest potrzebny 
miś”.

Helena Bechlerowa
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Z inicjatywy przedstawicielek Koła 
Gospodyń Wiejskich Lipińskie we 
współpracy z Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Gąbinie w styczniu 2012r. został 
złożony wniosek o udzielenie gran-
tu do Fundacji „Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej” na Projekt pn. 
„Nasza świetlica – miejscem życia 
społeczno - kulturalnego”. W dniu  
29 marca 2012 r. ukazała się lista zakwa-
lifikowanych wniosków w VII edycji 
programu „Razem Możemy Więcej”, 
projekt został oceniony pozytywnie 
wśród 781 wniosków w skali kraju,  
z czego na 363 pozycji projekt Koła 
Gospodyń Wiejskich Lipińskie został 
dofinansowany w kwocie 7.500,00 zł.  
W dniu 9 maja br. Koło Gospodyń Wiej-
skich Lipińskie podpisało umowę o do-
finansowaniu z Fundacją „Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „RA-
ZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Projekt był 
realizowany od maja do września 2012 
roku. Głównym celem projektu było 
powstanie i dostosowanie pomiesz-

Nasza świetlica
czenia w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej Lipińskie, które spełniałoby 
rolę świetlicy jako miejsca, gdzie mogą 
spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, 
aktywne grupy społeczności lokalnej 
- koło gospodyń wiejskich, ochotnicza 
straż pożarna, rada sołecka, zespoły 
i tam organizować życie społeczne 
miejscowości. Dzięki realizacji projek-
tu „Nasza świetlica – miejscem życia 
społeczno – kulturalnego” mieszkańcy 
wsi mogą spotykać się na imprezach 
okolicznościowych, integrujących spo-
łeczność wiejską. Poprzez gruntowny 
remont, świetlica jest miejscem orga-
nizacji czasu wolnego. Wraz z remon-
tem i modernizacją została ona wypo-
sażona w elementy tj.: stoliki, krzesła, 
karnisze, żyrandole i firany. Poprzez 
remont pomieszczenia w OSP Lipiń-
skie, zwiększyła się aktywność miesz-
kańców wsi, sala jest wykorzystywa-
na do spotkań wiejskich, organizacji 
spotkań koła gospodyń wiejskich, rad 
sołeckich, kursów i szkoleń, miejscem 

spotkań dzieci i młodzieży itp. Poprzez 
odnowienie sali i przystosowanie jej do 
użytkowania zarówno latem jak i zimą 
(wykonanie instalacji CO) został pod-
niesiony standard jej funkcjonowania. 
Dzięki realizowanemu projektowi zo-
stała wzmocniona także współpraca 
samorządu Miasta i Gminy Gąbin z ko-
łem gospodyń wiejskich i OSP Lipiń-
skie, gdyż wspólnym celem dla tych 
jednostek organizacyjnych jest popra-
wa warunków życia na wsi.

Święto plonów w Czermnie
„Dożynki, dożynki… będzie chlebek nowy” 

śpiewał Wielopokoleniowy Zespół Ludowy  
z Czermna podczas corocznych obchodów świę-
ta plonów. 

W tym roku uroczystości dożynkowe odbyły 
się 23 września 2012 roku. Główni organizato-
rzy – Szkoła Podstawowa w Czermnie, Rada Ro-
dziców, Koło Gospodyń Wiejskich i  Ochotnicza 
Straż Pożarna - już po raz siódmy przygotowali 
bogatą w atrakcje uroczystość.

Ten szczególny dla rolników dzień rozpoczął 
się Mszą świętą odprawioną w Kościele parafial-
nym w Czermnie. Następnie zebrani udali się na 
plac przed szkołą, gdzie obejrzeli obrzęd do-
żynkowy oraz występy dzieci z „0” i klas I–IV. 
Tańce, piosenki i przyśpiewki ludowe zapre-
zentowały zespoły: Kamieniaki, Małe Czermno  
i Zespół Ludowy z Czermna. Uroczystość 
uświetniła również grupa Mażoretek działająca 
przy MGOK w Gąbinie. 

Aby gościnności wiejskiej stało się zadość, 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
dla wszystkich pyszny placek drożdżowy i wy-
śmienity smalec z ogórkiem na wiejskim chlebie, 
zaś Rada Rodziców zorganizowała „Kosz Szczę-
ścia”, w którym każdy znalazł coś dla siebie. 

„Już żniwny czas zakończony…”, a my  
z niecierpliwością oczekujemy kolejnego święta 
plonów, oby bardzo obfitego w zbiory.  

Opracowały: 
Iwona Zielińska,

Maria Tadeusiak,
Maria Trenka.
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11 listopada, uroczyste obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęły się o godz. 
12:00 w kościele parafialnym w Gą-
binie mszą św. w intencji Ojczyzny.  
Uczestniczyły w niej m.in.  poczty 
sztandarowe, przedstawiciele samo-
rządu, jednostek podległych i organi-
zacji pozarządowych, Orkiestra Dęta 
OSP w Gąbinie. Po mszy św. nastąpił 
przemarsz delegacji, pocztów sztanda-
rowych, harcerzy, zuchów, mieszkań-
ców i gości, pod pomnik-głaz Józefa 
Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty. 
Uczestnicy przemaszerowali do Grobu 
Nieznanego Żołnierza przy ul. Woj-
ska Polskiego, gdzie odbyła się część 
oficjalna obchodów Święta Niepodle-
głości. Po wspólnej modlitwie przy po-
mniku i apelu poległych w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie, głos zabrał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak. 
W swojej wypowiedzi wspomniał  

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
o trudnej drodze do odzyskania nie-
podległości, nawiązał również do walk 
niepodległościowych prowadzonych 
na terenie Gąbina i okolic. Następ-
nie delegacje organizacji społecznych  
i zakładów pracy złożyły kwiaty, zapa-
lono symboliczny znicz oraz odegra-
no uroczysty sygnał. Obchody Święta 
Niepodległości zakończył występ Or-
kiestry Dętej OSP w Gąbinie. 

Cieszy fakt, że zarówno zorgani-
zowany Bieg Niepodległości, Koncert 
Muzyki Polskiej, jak i msza św. w in-
tencji Ojczyzny wraz z uroczystością 
przy pomniku, a także koncerty pieśni 
patriotycznej,  akademie organizowa-
ne w placówkach oświatowych oraz 
postawa mieszkańców, wywieszone 
biało-czerwone flagi  i czynny udział 
w obchodach święta, skupiają młode  
i starsze pokolenia mieszkańców Mia-
sta i Gminy Gąbin. 

17 września 2012 r. odbył się na te-
renie  Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
piknik ku czci św. Stanisława Kostki.  
W pikniku wzięli udział uczniowie nie 
tylko z naszej szkoły ale jak co roku 
rowerami przyjechały dzieci i rodzice 
z całej naszej parafii. W pikniku uczest-
niczył p. Burmistrz Krzysztof Jadczak 
i ks. Marek Dyga. Był czas na zabawę, 
kiełbaski ale przede wszystkim czas na 
modlitwę i poznanie poprzez konkur-
sy, plakaty i opowieści- patrona dzieci  
i młodzieży- św. Stanisława Kostki. 

oprac. Ewa Szewczyk

Piknik  
ku czci  
św. Stanisława 
Kostki
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SZKOŁY PODSTAWOWE
DZIEWCZĘTA:
1. Olejniczak Karina – Szk.P. Gąbin
2. Jankowska Dominika – Szk.P. Gąbin
3. Osmolak Klaudia - Szk.P. Gąbin
4. Wojtalewicz Ilona - Szk.P. Czermno
5. Zalewska Natalia -  Szk.P. Nowe Grabie

CHŁOPCY:
1. Szambelan Adrian - Szk.P. Gąbin
2. Zaleski Dawid - Szk.P. Czermno
3. Kowalczyk Dawid - Szk.P. Nowe Grabie
4. Lis Piotr - Szk.P. Nowy Kamień
5. Igielski Filip - Szk.P. Nowy Kamień

GIMNAZJA
DZIEWCZĘTA:
1. Chlewińska Monika – Gimn. Dobrzyków
2. Matacz Wiktoria - Gimn. Dobrzyków
3. Wierzbicka Karolina - Gimn. Dobrzyków
4. Bańka Natalia - Gimn. Dobrzyków
5. Kowalska Oliwia - Gimn. Dobrzyków

CHŁOPCY:
1. Ataman Bogdan - Gimn. Dobrzyków
2. Słowikowski Patryk – Gimn. Gąbin
3. Rutkowski Tomasz - Gimn. Dobrzyków
4. Dymek Jakub - Gimn. Dobrzyków
5. Ciastek Mateusz - Gimn. Gąbin

OPEN:
1.Odolski Rafał
2. Bluszcz Krzysztof
NAJMŁODSZY UCZESTNIK BIEGU
1. Bluszcz Krzysztof – 6 lat

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
– Gąbin 2012
Uroczyste obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Mieście i Gminie 
Gąbin tradycyjnie rozpoczęły się bie-
giem ulicznym. W piątek 9 listopada 
o godzinie 10:00 na starówce zebrała 
się młodzież, a także osoby dorosłe 
by wspólnie przebiec ulicami miasta 
oraz szlakami gąbińskiego kompleksu 
leśnego i w ten radosny sposób upa-
miętnić najważniejsze święto niepod-
ległościowe. Pomimo dżdżystej  aury  
w biegu wzięło udział około 150 biega-
czy w pięciu kategoriach w tym  OPEN. 
Na mecie biegu, zlokalizowanej na 
miejskim stadionie leśnym, uczestnicy 
mogli posilić się gorącym posiłkiem 
przygotowanym przez pracowników 
szkoły podstawowej w Gąbinie. Wśród 
uczestników rozlosowano symbolicz-
ne nagrody, które wraz z dyrektorem 
MGOK w Gąbinie wręczał Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jad-
czak. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim  osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie biegu, a w szczególności 
służbom czuwającym nad bezpieczeń-
stwem uczestników, tj. gąbińskiej poli-
cji i straży pożarnej. 
Gratulacje należą się również wszyst-
kim uczestnikom a zwłaszcza tym, któ-
rzy pierwsi przekroczyli linię mety.
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W przypadku dostrzeżenia błędów np. w na-
zwiskach prosimy o kontakt poprzez swoich 
opiekunów.
Już dziś zapraszamy na kolejne imprezy spor-
towo-rekreacyjne w Mieście i Gminie Gąbin
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Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce Wiktoria Kowalska – SP im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu,
II miejsce Zuzanna Łoska – SP im. Marii Konopnickiej w Gąbinie,
III miejsce Gabriel Miklaszewski – SP im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.

Wyróżnienia otrzymali:
Agata Wernik – SP im. St. Wł. Reymonta w Czermnie,
Filip Wiśniewski – SP im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach,
Wiktoria Budzyńska – SP im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu.

Laureaci konkursu historycznego:
I miejsce – Jan Kacper Jabłoński – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie,
II miejsce – ex aequo Martyna Kowalczyk – Gimnazjum im. S. F. Składkowskie-
go w Pomiechówku, Tomasz Wieczorkowski – ZS im. St. Staszica w Gąbinie,
III miejsce Maciej Juszczyk – Gimn.im. S. F. Składkowskiego w Pomiechówku.

Zarząd TMZG dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości, Pani dyrektor  
i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu za okazaną pomoc. Panu Jackowi Machale za obsługę fotograficzną.

50. rocznica 
śmierci Sławoja Felicjana Składkowskiego

9 września 2012 roku uroczyście obchodziliśmy 50. rocz-
nicę śmierci naszego rodaka Sławoja Felicjana Składkow-
skiego i 5. rocznicę śmierci pani Jadwigi Składkowskiej.

Organizatorem obchodów było Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej pod patronatem honorowym Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin pana Krzysztofa Jadczaka.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była Msza 
św., której przewodniczył ks. prof. Andrzej Rojewski.  
W koncelebrze mszę św. sprawowali ks. kanonik Jerzy 
Drozdowski i ks. Wawrzyniec Ulanowski. Uroczystą 
oprawę mszy św. uświetniły poczty sztandarowe, orkie-
stra OSP i chór kościelny.

W uroczystości brali udział: p. Maria Grabiec Hanke  
z synem, (córka siostrzenicy S. F. Składkowskiego), p. Emi-
lia Mostowicz (bratanica p. Jadwigi Składkowskiej), Dy-
rekcja i młodzież z Gimnazjum im. S. F. Składkowskiego 
w Pomiechówku, p. Piotr Rzepka ze Stowarzyszenia Ab-
solwentów i Wychowanków Liceum im. S. Żeromskiego 
w Kielcach „Żeromszczacy” (absolwentem tej szkoły był 
S. F. Składkowski), Starostwo Powiatowe reprezentował 
p. Adam Sierocki – przewodniczący Rady Powiatu.

Symboliczny znicz pod tablicą na domu, w którym 
urodził się S. F. Składkowski zapaliły p. Emilia Mostowicz 
i Maria Grabiec Hanke.

Niedzielne uroczystości poprzedził konkurs „Sławoj 
Felicjan Składkowski i Jego epoka”. Konkurs rozegrano 
na dwóch poziomach: Szkoły podstawowe – konkurs pla-
styczny, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – konkurs 
historyczny.

Prezes TMZG 
Anna Ostrowska
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Miasto i Gmina 
Gąbin

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin realizuje projekt pt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania:
1. W dniu 30.06.2011r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożony został wniosek o dofinansowanie 

projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin”, w 
ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2. W dniu 2 listopada 2011r. projekt został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
Uchwałą nr 2400/102/11.

3. W dniu 20 grudnia 2011 r. w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak podpisał umowę nr UDA-
POKL.09.01.02-14-228/11-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-228/11 „Indywidualizacja pro-
cesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. W okresie od 20.12.2011 r. do 31.12.2012 r. realizacja projektu w szkołach.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, składa się z dwóch działań:
1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”.
2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w klasach I - III”.

Cel projektu:
Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację 
procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez 
zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami 
i możliwościami.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 
wynosi 221 712,00 zł.

Wszystkie szkoły z terenu Miasta i Gminy Gąbin zrealizowały już zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu 
dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji. Zostały zrealizowane 
następujące zajęcia:
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 480 zajęć 

w 6 szkołach
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 480 zajęć w 6 szkołach
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 450 zajęć w 6 szkołach
- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 90 zajęć w 2 szkołach
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 300 zajęć w 4 szkołach
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych (matematycznie) ze szczególnym uwzględ-

nieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych), uzdolnionych muzycznie, pla-
stycznie, artystycznie, językowo – 420 zajęć w 5 szkołach.

W ramach pomocy skierowanej do wszystkich dzieci zostały zorganizowane warsztaty uczące postaw wzajemnego szacun-
ku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikaniu przemocy. Warsztaty te przekazywały również niestere-
otypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.

Ponadto w ramach projektu sale lekcyjne zostały wyposażone w materiały dydaktyczne, które są zgodne z potrzebami 
uczniów i uczennic szkół. Do każdej ze szkół podstawowych zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści 
z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci. Wszystkie 
szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowa-
nia i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy i zaburzenia ko-
ordynacji ruchowej). Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości 
i zostały wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin
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Zajęcia w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa  
w Gąbinie 
– 20 października 2012 r. (sobota)

Koordynatorem projektu była pani 
Martyna Sztygiel. Zajęcia dla dzieci 
prowadziły panie: Iwona Chabowska, 
Elżbieta Kimak, Iwona Majewska, Do-
rota Urbańska, Maria Zalewska   Na 
zorganizowane zajęcia zaproszono 
przedszkolaków z Przedszkola Samo-
rządowego im. Króla Maciusia Pierw-
szego w Gąbinie. Spotkanie adaptacyj-
ne miało za zadanie pomóc w przezwy-
ciężeniu lęków, obaw– bezstresowym 
przejściu sześciolatków do szkoły,  
w której będą realizowały naukę szkol-
ną. Zajęcia prowadzone przez nauczy-
cieli nauczania wczesnoszkolnego po-
dzielono na cztery grupy tematyczne:  
zajęcia muzyczne (w tym m.in. prezen-
tacja szkolnego zespołu muzycznego), 
zajęcia plastyczne z elementami mate-
matyki, zajęcia przyrodnicze, poloni-
styczne oraz gry i zabawy ruchowe.

Na początku spotkania dzieci z ze-
społu szkolnego „Brzdąc” (przebrane 
w piękne, kolorowe kostiumy) zapre-
zentowały swój repertuar muzyczny. 
Przedszkolaki z zaciekawieniem oglą-

PRZEDSZKOLAK 
W PRZYJAZNEJ SZKOLE
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej zrealizował zadanie publiczne pn. „Realizacja szkolnych projektów promujących 
przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” mające na celu złagodzenie przejścia dzie-
ci z edukacji przedszkolnej na szkolną. Odbiorcami zadania publicznego były dzieci w 
wieku 5-6 lat, ich rodzice, opiekunowie prawni, oraz  nauczyciele pracujący w placówkach 
szkolnych z terenu miasta i gminy Gąbin.

dały występ, a następnie wzięły udział 
we wspólnym śpiewie i zabawach. Na-
stępnie przedszkolaków zaproszono do  
uczestnictwa w zajęciach przyrodni-
czo-polonistycznych, których tematem 
były „Leśne opowieści”. Dzieci zostały 
zaproszone także do zajęć ruchowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia plastyczne z elementami ma-
tematyki. Przedszkolaki poznały po-
mieszczenia szkoły; dowiedziały się 
gdzie znajdują się sale lekcyjne (zgod-
nie z warunkami niezbędnymi do re-
alizacji podstawy programowej, skła-
dające się z dwóch części: edukacyjnej  
i rekreacyjnej), sekretariat, świetlica itd. 
Mogły porozmawiać z pracownikami 
szkoły, przekonały się, że szkoła to nie 
tylko nauka, ale i zabawa. Rodzice po-
znali bazę szkoły, grono pedagogicz-
ne, uzyskali informacje od dyrektora 
szkoły o sposobach prowadzenia zajęć, 
zapewnienia dziecku opieki przed i po 
zajęciach (różne formy opieki świetlico-
wej), organizowania zajęć zwiększają-
cych szanse edukacyjne (uczeń zdolny 
i mający trudności w  nauce, np. koła 
zainteresowań, zajęcia wspomagające 
rozwój dziecka).

Szkoła Podstawowa  
w Dobrzykowie 
– 10 listopada 2012 r. (sobota)

Koordynatorem projektu była pani 
Elżbieta Ozimkiewicz. Zajęcia były 
prowadzone przez panią Dobrosławę 
Chęcką. Integrację grupy rozpoczę-
to zabawami muzyczno-ruchowymi 
„Uścisk przyjaźni” oraz piosenkami 
„Dzień dobry witam was” i „Tańczy-
my lambada”. Kolejnym punktem 
był spacer po budynku szkoły. Przed-
szkolaki zwiedziły gabinet dyrektora, 

sekretariat, Izbę Pamięci, bibliotekę, 
gdzie dokonały wpisu, sale lekcyjne. 
Następnie  na sali gimnastycznej roz-
poczęły się zabawy przy muzyce. Bar-
dzo chętnie interpretowały ruchem  
utwory muzyczne „Pingwin” i „Mój 
kask”. Po podzieleniu na grupy, dzie-
ci przystąpiły do zadań plastycznych 
na temat „Pani i Pan Jesień”. Wielką 
atrakcją dla dzieci było pisanie wybra-
nych liter w książeczkach i malowanie 
do nich ilustracji. Na zakończenie zajęć 
każdy przedszkolak otrzymał folder  
o naszej szkole, który został omówiony 
przez prowadzące nauczycielki. Opie-
rając się na zdjęciach z folderu dzieci 
wykonały rysunek szkoły. Z pomocą 
koleżanek i kolegów z klas II i III  zro-
biły wystawę prac.

Szkoła Podstawowa  
w Nowym Kamieniu 
– 20 października 2012 r. (sobota)

Koordynatorem projektu była pani 
Monika Żółowska. Zajęcia były prowa-
dzone przez panie Katarzynę Sapińską, 
Reginę Łopińską i Ninę Gościniak . Re-
alizacja tego projektu podzielona była 
na dwie części. Pierwszym etapem 
była uroczystość w dniu 27.09.2012r., 
w czasie której obchodziliśmy dziesią-
tą rocznicę nadania naszej szkole imie-
nia Marii Kownackiej. Przybyło mnó-
stwo gości, również spoza szkoły, ale 
najbardziej cieszyliśmy się z obecności 
przedszkolaków, ponieważ taka uro-
czystość przybliżyła im historię naszej 
szkoły i dzieci mogły zobaczyć, jak to  
u nas wygląda. Po Mszy Świętej roz-
poczęła się część artystyczna, w trakcie 
której uczniowie klasy pierwszej zło-
żyli uroczyste ślubowanie. Po części 
artystycznej rozpoczął się najmilszy 
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czas dla dzieci. Mogły bawić się w we-
sołym miasteczku, ewentualnie brać 
czynny udział w zabawach z klaunem.  
W trakcie tej części wszystkim obecnym 
gościom zostały rozdane ulotki pro-
mujące naszą szkołą wraz z zaprosze-
niami na Dzień Otwarty. Drugim eta-
pem projektu był tzw. „Dzień Otwarty 
dla Przedszkolaka”, który odbył się 
20.10.2012. Jego celem było zapozna-
nie najmłodszych dzieci ze sposobami 
prowadzenia zajęć, miejscami charak-
terystycznymi w szkole, regulaminem 
oraz z kadrą nauczycielską. W tym wy-
darzeniu wzięło udział czterdzieścioro 
uczniów z klas I-III wraz z przedszko-
lakami. W projekcie „Przedszkolak  
w przyjaznej szkole” nauczyciele pro-
wadzący zajęcia starali się jak najowoc-
niej wykorzystać pomoce dydaktyczne 
takie jak: farby, plastelinę, kredki, bloki 
techniczne i rysunkowe, bibułę. Na ko-
niec uroczystości nauczyciele rozdali 
wszystkim obecnym dzieciom drobny 
poczęstunek w postaci batonów i na-
pojów, a najmłodsze dzieci dostały do-
datkowo książeczki i kredki.

Szkoła Podstawowa  
w Czermnie 
– 17 listopada 2012 r. (sobota)
Koordynatorem projektu była pani 
Teresa Rzepecka. Zajęcia dla dzieci 
prowadziły panie: Barbara Brzózka, 
Hanna Olejniczak i Maria Trenka. Za-
jęcia rozpoczęły się od gier i zabaw 
ruchowych z elementem współzawod-
nictwa, w których brały udział dzieci  
i rodzice. Następnie realizowane zosta-
ły zajęcia „Wędrówka w przeszłość”. 
Dzieci odwiedziły Szkolną Izbę Regio-
nalną. Poznały zgromadzone tu eks-
ponaty: dawne meble ( szafa, łóżko, 
kolebka, ława, stół, etażerka, półki na 
naczynia, maszyny do szycia), przed-
mioty codziennego użytku związane  
z pieczeniem chleba (dzieża, kopańki 
do wyrabiania ciasta, słomianki, ło-
pata, na której wsadzano bochenki do 
pieca), a także przedmioty, którymi 
posługiwały się kobiety( żelazka na 
duszę i na żar, tary do prania (drew-
niane i metalowe), kołowrotki, ma-
glownice, prasę do wyciskania sera, 
kierzankę). Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także dawne narzędzia rol-
nicze (sierpy, cepy, chomąto, nożyce 
do obcinania owiec, siekacz do bura-
ków, kosze wiklinowe, ul zwany kósz-

ką lub bezdenkiem, dymarka do oku-
rzania pszczół, lampy naftowe, beczki). 
Dzieci mogły podziwiać szmaciane 
chodniki, pasiaki, elementy strojów 
ludowych, pająki, klapoki – wycinanki 
charakterystyczne dla regionu, bibuł-
kowe kwiaty, przedmioty związane ze 
zwyczajami ludowymi (wieńce dożyn-
kowe, palmy wielkanocne, kogucika 
na wózku), dawne zabawki dla dzieci 
i stary sprzęt elektroniczny. Podczas 
pobytu przedszkolaków w szkole nie 
zabrakło także czasu na zabawy do-
wolne dzieci i słodki poczęstunek. Po-
byt dzieci w szkole uświetnił występ 
uczennicy klasy III Agaty Stefańskiej-
mażoretki uczęszczającej na zajęcia do 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gąbinie. Dzieci otrzymały książecz-
ki do kolorowania oraz karty pracy na-
wiązujące do zajęć w izbie regionalnej. 
Rodzice otrzymali foldery i ulotki pro-
mujące szkołę oraz informację doty-
czącą możliwości rozwojowych dzieci 
pięcio  i sześcioletnich.

Szkoła Podstawowa  
w Nowym Grabiu 
– 20 października 2012 r. (sobota)

Koordynatorem projektu była pani 
Barbara Artiomow. Zajęcia przepro-
wadziła pani Beata Drzymała. Zaję-
cia rozpoczęły się na terenie Szkoły, 
gdzie przedszkolaki mogły obejrzeć 
pomieszczenia szkolne takie jak sale 
lekcyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, 
pracownię komputerową a na sam ko-
niec zasiąść w szkolnych ławkach i zo-
baczyć jak to jest „być uczniem” szkoły 
podstawowej. Po zajęciach integracyj-
nych na terenie szkoły pojechaliśmy do 
pensjonatu Boss gdzie na uczniów cze-
kały atrakcje takie jak: wspólne ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek, zabawy na 
tutejszym figlowisku, malowanie bu-
ziek oraz zwiedzanie Mini Zoo.  Dzieci 
mogły zobaczyć tam niepokorne kucy-
ki Bajbuś z Bajbuśką, wesołego osiołka 
Romka, krowę szkocką Agatkę, alpakę 
Sabakę, kozy górskie, owce św. Jakuba 
i pobawić się z królikami. Po powrocie 
do szkoły były także wspólne śpiewy  
i tańce integracyjne przy muzyce. Re-
alizacja programu była kolejną okazją 
do tego aby mogły przekonać się, że 
szkoła to przyjazne i ciekawe miejsce 
w którym zawsze spotykają się z sym-
patią i troską starszych uczniów i na-
uczycieli.

Szkoła Podstawowa  
w Borkach 
– 27 października 2012 r. (sobota).

Koordynatorem podjętych dzia-
łań była Jolanta Domżałowicz. Zajęcia 
przeprowadziła pani Alicja Kamińska  
i pani Elżbieta Różycka. Spotkanie roz-
poczęło się zajęciami integracyjnymi 
następnie odbyło się  oprowadzenie po 
szkole i zapoznanie dzieci, rodziców  
z jej bazą lokalową, wyposażeniem sal 
lekcyjnych, pracownią komputerową, 
biblioteką szkolną, salą gimnastyczną. 
Odbyły się zajęcia rozwijające zdol-
ności polonistyczne, matematyczne  
a także zajęcia muzyczne  pod hasłem 
„W krainie muzyki”. Po zajęciach mu-
zycznych przyszedł czas na aktywność 
plastyczną, następnie dzieci wróciły 
na salę gimnastyczną, gdzie czekał na 
nich przygotowany tor przeszkód. Na 
zakończenie rodzice  otrzymali foldery 
i ulotki promujące szkołę.



18

www.gabin.pl

Wiosną 2012 r. Samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin złożył wniosek o dofinanso-
wanie w dodatkowym naborze w ra-
mach IV edycji Rządowego Programu 
„Radosna szkoła” do Wojewody Ma-
zowieckiego.

W lipcu 2012r. otrzymał dofinanso-
wanie na utworzenie placu zabaw przy 
szkole podstawowej w Dobrzykowie.

W dniu 10 sierpnia 2012r. Gmina 
ogłosiła przetarg nieograniczony na 
budowę szkolnego placu zabaw przy 
szkole podstawowej w Dobrzykowie 
w ramach Rządowego Programu „Ra-
dosna szkoła”, który wspiera organy 
prowadzące szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w klasach I – III szkół 
podstawowych.

Od 1 września 2012 roku przy Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu funkcjo-
nuje Punkt Przedszkolny. Powstał on  
w ramach projektu pn. „Akademia Smy-
ka” nr POKL.09.01.01-14-149/11 i jest 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 
IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej. Beneficjentem projektu jest 
Miasto i Gmina Gąbin. Okres realizacji 
trwa od  01.07.2012 do 30.06. 2014 r.

Rodzice z dużym uznaniem przy-
jęli utworzenie nowego Punktu Przed-
szkolnego. Dzięki temu umożliwiono 
społeczności lokalnej skorzystanie  
z usług edukacji przedszkolnej.

Przyjęto 30 przedszkolaków, z cze-
go w ramach rekrutacji w projekcie 
uczestniczy 23 dzieci (11 dziewcząt 
i 12 chłopców) w wieku 3-6 lat ze wsi 
Nowe Grabie, Grabie Polskie i Ludwi-
ków. Powstały dwie grupy wiekowe: 
3-4-latków i 5-6-latków. Dzieci zosta-
ły przyjęte zgodnie z zasadą równych 
szans i równości płci Zajęcia odbywają 
się od poniedziałku do piątku zgodnie 
z kalendarzem roku szkolnego w godz. 
7.00-16.00.  Punkt Przedszkolny zapew-
nia dzieciom dobrą zabawę, przygoto-
wuje do podjęcia nauki w szkole, tworzy 
warunki wspomagające wszechstronny 

Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu

rozwój dzieci, ich zdolności i zainte-
resowań, wspiera rozwój aktywności 
społeczno-przyrodniczej, zdrowotnej, 
językowej, matematycznej, plastycz-
nej i technicznej, słuchowej i muzycz-
nej. Umożliwia dzieciom i rodzicom 
kontakt ze specjalistami świadczącymi 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
medyczną i logopedyczną. Nauczycielki 
otaczają indywidualną opieką każdego 
z wychowanków i dostosowują metody 
i formy pracy do jego możliwości, 
współpracują z rodzicami w celuujed-
nolicenia oddziaływań wychowawczo – 
edukacyjnych. Realizacja zajęć odbywa 
się według wcześniej przygotowanych 
programów i harmonogramów zajęć. 
W ciągu roku szkolnego zostanie prze-
prowadzonych 300 godzin zajęć eduka-
cyjnych, 56 godzin rocznie zajęć logope-
dycznych, rytmiki,  języka angielskiego, 
4 razy w trakcie trwania projektu od-
bywać się będą spotkania z psycholo-
giem, pogadanki z pielęgniarką - 6 razy  
w trakcie trwania projektu. Dzięki po-
zyskanym środkom z projektu edukacja 
jest bezpłatna. 

Przedszkolaki objęte wsparciem  
w ramach projektu bezpłatnie otrzymu-
ją pełne wyżywienie prowadzone przez 
firmę cateringową. 

Wsparciem objęci są również ro-
dzice dzieci uczestniczących w projek-
cie. Ponadto wyremontowano łazienki  
z dostosowaniem do wieku dzieci, za-
kupiono szatnię dla najmłodszych oraz 
wyposażenie do sal: meble, panele pod-
łogowe, zabawki, pomoce dydaktyczne, 
wyprawki szkolne dla grupy 5-6-latków,  

Radosna szkoła w Dobrzykowie
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  

z dofinansowania Rządowego progra-
mu „Radosna szkoła” skorzystał już 
po raz szósty. Place zabaw powstały 
już we wszystkich szkołach podsta-
wowych na terenie miasta i gminy, tj. 
w Gąbinie (2011r.), w Nowym Grabiu 
(2011r.), w Nowym Kamieniu (2011 r.), 
w Czermnie(2011r.), w Borkach (2011 
r.) i w Dobrzykowie (2012 r.). 

Program został opracowany w od-
powiedzi na nową podstawę progra-
mową, obowiązującą od września 2009 
roku. (m.in. z powodu rozpoczęcia 
nauki w szkole przez dzieci 6-letnie), 
ma za zadanie ułatwić 6-latkom roz-
poczęcie nauki w szkołach poprzez do-
stosowanie warunków nauki do wieku 
rozwojowego dzieci, umożliwić dzie-

łóżeczka – śpioszek. Zaplanowana też 
jest możliwość udziału w darmowych 
wycieczkach kulturalno-edukacyjnych 
(5 wyjazdów w trakcie trwania projek-
tu).

Dzieci z Punktu Przedszkolnego,  
w ramach współpracy i integracji szkol-
nej biorą udział w uroczystościach ob-
chodzonych przez szkołę występując ze 
swoją częścią artystyczną. 

Ich występy cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem, a rodzice mogą być 
dumni ze swoich pociech.

ciom z terenów wiejskich dostęp do 
nowoczesnych pomocy edukacyjnych, 
stworzyć takie warunki do wyposaże-
nia szkół, aby były dostosowane do po-
trzeb rozwojowych dzieci w młodszym 
wieku szkolnym.

Place zabaw wyposażone zostały  
w bezpieczne, atestowane przyrzą-
dy rekreacyjne, tj. drabinki, drążki, 
pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, 
przeplotnie oraz kolorowe huśtawki  
i kołowrotki. Ważne jest zastosowanie 
nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni 
pod urządzeniami, właściwe rozmiesz-
czenie sprzętu znajdującego się na pla-
cu zabaw oraz przyjazne zagospodaro-
wanie pozostałego terenu zielenią.

Miasto i Gmina 
Gąbin
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Bohaterami pierwszej części apelu byli 
uczniowie klasy I, którzy złożyli uro-
czyste ślubowanie wypowiadając sło-
wa przysięgi, a następnie  czarodziej-
skim ołówkiem zostali pasowani przez 
panią dyrektor na pełnoprawnych 
członków naszej szkolnej społeczności. 
Dumne pierwszaki wykazały się tak-
że wiedzą i umiejętnościami w części 
artystycznej, którą przedstawiły. Ich 
uczniowski trud został nagrodzony 
wręczeniem legitymacji szkolnych, dy-
plomów i kolorowych książek.

W drugiej części uroczystości roz-
brzmiewały życzenia, wiersze i piosen-
ki dla nauczycieli, pracowników obsłu-
gi, administracji i zaproszonych gości 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
przez Samorząd Uczniowski.

Ślubowanie pierwszoklasistów w szkole w Czermnie
15.10.2012 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie 
odbyło się ślubowanie uczniów klasy I połączone z uroczystością z okazji  Święta Edukacji 
Narodowej. 

Sukces plastyczny  
w Szkole Podstawowej  
w Gąbinie 

Nad przebiegiem całej uroczystości 
czuwały panie:

Hanna Olejniczak i Iwona Zielińska

W dniu 07.12.2012 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie nastąpiło 
rozstrzygniecie X edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Plastycznego o tematyce 
ekologicznej pt.„ Mazowieckie Krajo-
brazy - 25 lat Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego ”. 

Do konkursu zgłoszono 2500 prac 
wykonanych przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z tere-
nu województwa mazowieckiego.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gąbinie Nela 

Nela Maria Motylewska - Białek 
z nagrodzoną pracą

Maria Motylewska - Białek 
z klasy IVc zakwalifikowa-
ła się do etapu finałowego,  
w którym zajęła znakomite 
III miejsce.

W nagrodę Nela otrzy-
mała odtwarzacz MP4, zaś 
szkoła wzbogaciła się o ka-
merę wideo.

Gratulujemy Neli i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Renata Nosarzewska
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10 lat

W ramach projektu „W krainie Króla 
Maciusia pierwszego jestem szczęśliwy 
bo spełniam swoje marzenia” w gru-
pie trzylatków realizowane są zajęcia 
dodatkowe z zakresu: mowy, plastyki, 
muzyki, zajęć ruchowych oraz rytmiki.

Dzieci objęte są również progra-
mem profilaktyki logopedycznej który 
zawiera ciekawy zestaw zabaw  i  ćwi-
czeń rozwijających mowę dzieci. Pro-

„Zanim przyjdą święta w srebrnej bieli…
Zanim Stary Rok w Nowy się zamieni...
U Biedronek w przedszkolu miły nastrój panuje …
Boże Narodzenie zewsząd się czuje
Piękne dekoracje dzieci, rodziców witają
Śpiewane kolędy przez dzieci w nastrój wprowadzają”.

jekt daje możliwość skorzystania rodzi-
com z konsultacji z psychologiem.

Dzięki projektowi dzieci mają moż-
liwość poznania dzieł sztuki w różnych 
dziedzinach. 27.XI.2012 r. zorganizowa-
ny został wyjazd dzieci do Teatru Dra-
matycznego do Płocka na bajkę pt: „Jaś 
i Małgosia”. W przedszkolu odbyło się 
również spotkanie  z artystą-malarzem. 
Spotkanie okazało się bardzo  atrak-
cyjne  dla maluszków. Dzieci wraz z 
zaproszonym gościem wykonały deko-
rację świąteczną , wykorzystując różno-
rodne techniki i materiały plastyczne.

Dzięki projektowi   „W krainie Kró-
la Maciusia pierwszego jestem szczę-
śliwy bo spełniam swoje marzenia” do 

W krainie Króla Maciusia...

Cudownych, białych, miłych , rado-
snych, pogodnych spokojnych, zdro-
wych świąt upływających we wspania-
łej atmosferze życzy

                                                                        
Grupa Biedronki i Zespół projektu

na której walki toczyli rycerze. Oprócz 
tego do zabawy zachęcał bardzo weso-
ły klaun, który tańczył i śpiewał razem 
z dziećmi. Rada Rodziców przygoto-
wała pyszny piknikowy poczęstunek, 
aby nie zabrakło uczestnikom energii  
i zapału do zabawy. Zabawa był przed-
nia. Tak wiele atrakcji uczniowie naszej 
szkoły długo nie zapomną. To był miły 
dzień pełen niesamowitych i wspania-
łych wrażeń. Wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację uroczysto-
ści społeczność szkolna składa serdecz-
ne podziękowania.

oprac. p. Marta Górecka

przedszkola  zostały zakupione liczne 
pomoce dydaktyczne, sprzęt, instru-
menty muzyczne, zestawy do ćwiczeń 
logopedycznych oraz zabawki.

Miasto i Gmina 
Gąbin

z Marią Kownacką
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Gąbinie została zakwalifiko-
wana do programu rządowego Cyfro-
wa Szkoła. Już 6 lipca 2012 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof 
Jadczak podpisał umowę  o udzielenie 
dotacji celowej z Mazowieckim Kura-
torem Oświaty – Karolem Semikiem.

Umowa o udzielenie dotacji na 
zakup pomocy dydaktycznych do re-
alizacji programów nauczania z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ramach Rządowe-
go programu rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie sto-
sowania technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. 
Dotacja w wysokości 187 591,00 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
zakupu pomocy dydaktycznych sprzę-
tu komputerowego i innych urządzeń.

Pod koniec listopada 2012 r. został 

Cyfrowa szkoła w Gąbinie
rozstrzygnięty przetarg nieograniczo-
ny na dostawę pomocy dydaktycznych 
do Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Gąbinie w ramach Rzą-
dowego programu „Cyfrowa Szkoła”. 
W wyniku przetargu zostały złożone  
2 oferty, zwyciężyła firma z Łodzi 
TOYA Systemy Komputerowe Sp. 
z o.o. Dostarczenie i zainstalowanie 
sprzętu komputerowego zaplanowano 
do końca 2012 roku. Program Cyfrowa 
szkoła obejmuje przenośne komputery 
dla uczniów – szt. 45, przenośne kom-
putery dla nauczycieli – szt. 10, 2 szafy 
do przechowywania i bezpiecznego 
przemieszczania pomiędzy salami lek-
cyjnymi przenośnych komputerów, 
posiadających funkcję ładowania ba-
terii, sieciowe urządzenie wielofunk-
cyjne umożliwiające drukowanie, ko-
piowanie i skanowanie, 7 drukarek la-
serowych kolorowych, skaner, tablica 

interaktywna, 2 projektory krótkoogni-
skowe, 14 głośników, kontroler WLAN 
zarządzający szkolną siecią bezprze-
wodową, 4 projektory multimedialne, 
7 ekranów projekcyjnych i uchwytów 
sufitowych,  wizualizer, zasilacz UPS, 
oprogramowania komputerowe dla 
uczniów i nauczycieli oraz programy 
antywirusowe.

Organizatorem konkursu był Za-
rząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody  
w Płocku i Sekcja Ochrony Środowiska 
Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Podsumowanie konkursu odbyło się 
w dniach 5 i 13 grudnia 2012 r. w To-
warzystwie Naukowym Płockim.

Uczniowie szkoły zdobyli następujące 
miejsca:
II miejsce – Gabriel Miklaszewski kl. 
Vb – praca wykonana pod opieką Pani 
E. Jasińskiej.

III miejsca:
Natalia Bluszcz kl. VIb – opiekun Pani 
K. Chojnacka
Nela Motylewska-Białek kl. IVc – opie-
kun Pani K. Chojnacka
Igor Brochocki kl. IIa – opiekun Pani 
D. Urbańska
Karolina Olszewska kl. IIIc – opiekun 
Pani I. Chabowska
Patrycja Maślanka kl. IIIa – opiekun 
Pani M. Zalewska
Weronika Kowalska kl. IVc – opiekun 
Pani Ewa Gieras z MGOK w Gąbinie.

Wyróżnienie zdobyła Wiktoria Len-
dzion kl. Vc – opiekun K. Chojnacka.
Uczniowie otrzymali dyplomy i na-
grody książkowe.
Opiekunowie Koła Ligi Ochrony Przy-
rody w Szkole Podstawowej w Gąbi-
nie

Pozwólmy ptakom  
mieszkać obok nas 30 września 2012r. mieszkaniec naszej 

gminy Pan Janusz Radgowski uczest-
niczył w 34. Maratonie Warszawskim, 
w kategorii M40 z czasem 05:03:08 
(długość trasy: 42,195 km).

Zaś 7 października 2012r. w akcji 
Biegnij Warszawo na dystansie 10 km 
z czasem 00:56:03. 

Gratulujemy wyników i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Kolejne sukcesy  
Janusza Radgowskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Gąbinie wzięli udział w konkursie ornitologicznym „Pta-
ki lasu” w ramach realizacji IV edycji programu edukacyj-
nego „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”. Dzieci wy-
konywały prace plastyczne lub fotograficzne przedstawia-
jące wybrane gatunki ptaków terenów leśnych.
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III tUrnIej orLIKA  
o PUcHAr PreMIerA donALdA tUsKA
 10 września 2012 r. na Orliku przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie rozegrana zosta-
ła kolejna - III edycja Turnieju w piłce nożnej dziewcząt i chłopców (eliminacje gminne).

CHŁOPCY:

1.Gim. Gąbin
2. SP Dobrzyków
3. Gim. Dobrzyków
4. SP Gąbin

Klasyfikacja końcowa:

ROCZNIK 10 -11 lat (rocznik 2001 - 2002): 

ROCZNIK 12 -13 lat (rocznik 1999 - 2000): 

DZIEWCZĘTA: 

1. SP Gąbin
2. SP Nowe Grabie
3. SP Czermno 

CHŁOPCY:

1.SP Gąbin
2. SP Czermno
3. SP Nowe Grabie
4. SP Nowy Kamień

DZIEWCZĘTA:

1. Gim. Gąbin 
2. Gim. Dobrzyków
3. SP Gąbin

W rozgrywkach brali udział ucznio-
wie reprezentujący szkoły z terenu 
miasta i gminy Gąbin. Mecze roz-
grywane były w dwóch kategoriach 
wiekowych, oddzielnie dla chłopców 
i dziewcząt: 

10 -11 lat (rocznik 2001 - 2002)• 
12 - 13 lat (rocznik 1999 - 2000)• 

Celem Turnieju jest promowanie 
wśród dzieci sportowej aktywności 
i zasad gry fair play, aktywizacja lo-
kalnej społeczności oraz zachęta do 
wspólnego organizowania różnych 
działań sportowych. Wszystkie me-
cze były bardzo emocjonujące, do-
pisała nie tylko pogoda ale przede 
wszystkim liczba uczestników. 

Po zakończeniu rozgrywek wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
koszulki ufundowane przez partne-
rów III Turnieju Orlika - PZU i PKN 
ORLEN. 

Za zorganizowanie oraz popro-
wadzenie zawodów odpowiedzialni 
byli Animatorzy Boiska Orlik przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie.
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27 października 2012 r. w Gimnazjum 
im. Bł. Jana Pawła II w Gąbinie odbył 
się IX Memoriał Szachowy im. Bł. bpa 
Leona Wetmańskiego.

Swoim patronatem wydarzenie 
objął Ordynariusz Diecezji Płockiej 
Ks. Bp Piotr Libera. Sędzią turnieju 
był Tomasz Zbrzezny, zaś inicjatorami 
memoriału ks. kan. Józef Szczeciński  
– proboszcz parafii pw. św. Mikołaja  
w Gąbinie, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Gimna-
zjum im. Bł. Jana Pawła II w Gąbinie.

Wydarzenie sportowe rozpoczęto 
wspólną modlitwą, za wstawiennic-
twem błogosławionego Patrona. Jego 
życiorys wszystkim obecnym przy-
bliżył ks. Józef Szczeciński. Przypo-
mniał, że hierarcha Kościoła płockiego 
zmarł 71 lat temu, prawdopodobnie  
10 października 1941 r., w obozie hitle-
rowskim w Działdowie koło Torunia. 
Został przewieziony do obozu razem  
z ówczesnym ordynariuszem płockim 
abpem Antonim J. Nowowiejskim. Nie 
wiadomo, gdzie znajdują się jego do-
czesne szczątki. W 1999 r. bp Wetmań-
ski znalazł się w gronie 108 błogosła-
wionych męczenników „brunatnego 
totalitaryzmu”.

W rozgrywkach szachowym wzięło 
udział 79 zawodników z Polski i Ukra-
iny. Zostały one rozegrane systemem 

IX MeMorIał  
Szachowy  
IM. Bł. Bpa Leona 
WetMańskIego

szwajcarskim, czyli w bezpośrednich 
pojedynkach zawodników, w siedmiu 
rundach. Zwyciężył arcymistrz Woj-
ciech Olszewski z Warszawy, drugie 
miejsce zajął arcymistrz Wladymir Ma-
laniuk z Ukrainy, natomiast na trzecim 
miejscu znalazł się Filip Bargłowski 
z Chylic. Najwyższe miejsce z grupy 
szachistów pochodzących z diecezji 
płockiej uzyskał Krystian Jędryczka  
z Płocka - zajął piąte miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej. Ponadto 20 zawodników 
uzyskało normy na wyższe kategorie 
szachowe. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali na-
grody pieniężne i dyplomy. Nagrody 
fundowali: biskup płocki Piotr Libe-
ra, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Krzysztofa Chle-
wiński, parafia św. Mikołaja w Gąbinie 
i proboszcz ks. Józef Szczeciński. Poza 
tym szachiści otrzymali książki religij-
ne m.in. poświęcone patronowi memo-
riału.

W czasie memoriału wręczono brą-
zowe odznaki szachowe, przyznanych 
przez Mazowiecki Związek Szachowy. 
Otrzymali je: Tomasz Zbrzezny z Płoc-
ka, Burmistrz Krzysztof Jadczak i ks. 
proboszcz Józef Szczeciński. Odznaki 
wręczał prezes MZS Andrzej Dobro-
wolski.

Patron memoriału bł. bp Leon We-
tmański (1886-1941) święcenia kapłań-
skie przyjął w 1912 r. w Płocku z rąk 
bp. Antoniego Juliana Nowowiejskie-
go. 19 grudnia 1927 został mianowany 
biskupem pomocniczym płockim, sa-
krę biskupią przyjął 22 kwietnia 1928  
w Płocku. W 1930 r. został Prezesem 
Towarzystwa Dobroczynności „Ca-
ritas” w Płocku oraz założył Stowa-
rzyszenie Pań Miłosierdzia. Wznowił 
działalność stołówki dla biednych  
i utworzył kuchnię, która dziennie wy-
dawała bezpłatnie 500 obiadów.

Gdy wybuchła II wojna światowa, 
bp Wetmański po raz pierwszy zo-
stał aresztowany 11 listopada 1939 r. 
i osadzony w miejscowym więzieniu. 
Został zwolniony po kilku dniach. Po-
nownie aresztowano go 28 lutego 1940 
r. Był internowany w pobliskim Słup-
nie. W nocy z 6 na 7 marca 1941 r. zo-
stał przewieziony do Płocka, a stamtąd 
do niemieckiego obozu zagłady Soldau 
(KL) w Działdowie (dziś teren diecezji 
toruńskiej). Prawdopodobna data jego 
męczeńskiej śmierci, to 10 paździer-
nika 1941 r. Dnia 13 czerwca 1999 r.  
w Warszawie Jan Paweł II beatyfiko-
wał bp. Leona Wetmańskiego. Znalazł 
się on w gronie 108 błogosławionych 
męczenników II wojny światowej.


