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plenerowym, przygotowanym przez Teatr Dramatyczny im. Jerze-
go Szaniawskiego w Płocku „Na Wiśle śpiewają oryle”, inspirowa-
nym swoistym jubileuszem obchodów 550-lecia wolnej żeglugi na 
Wiśle.
Wisła to również walka z wielką wodą, zabierającą często dobytek 
całego życia, to ciągłe zagrożenie, zabieganie o pogłębianie i prace 
regulacyjne na rzece. To świeża wciąż pamięć o wydarzeniu z 23 
maja 2010 r. i strach w oczach mieszkańców przed groźbą kolejnej 
powodzi. To również coroczne msze święte, składanie kwiatów 
przy kapliczce w Świniarach, spotkania władz powiatowych i gmin-
nych z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarowanie 
wodami, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz z miesz-
kańcami terenów nadwiślańskich.
Mam nadzieję i jednocześnie życzenie, że te działania doprowadzą 
kiedyś do trwałych rozwiązań systemowych, zapewniających 
mieszkańcom bezpieczeństwo, a jednocześnie wypromują naszą 
gminę takimi atrakcjami jak nowe trasy turystyczne, w których 
centrum zlokalizowany będzie już niedługo Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Krzysztof Dylicki- wójt

22 czerwca 2016 r. na wniosek inicjatywy społecznej Sejm RP 
ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Wisła to więcej niż rzeka, 
to symbol polskości i patriotyzmu. Nasze naturalne, historyczno-
-kulturalne dziedzictwo, jedna z najpiękniejszych rzek Europy. 
Fenomenem jest dedykowanie Wiśle, jej potencjałowi przyrodni-
czemu i kulturowemu, uznania wyrażonego uchwałą sejmową.
Nadanie rzece Wiśle najwyższej rangi – to akt bez precedensu. 
Jego nieprzemijającą wartością będzie zwrócenie uwagi mieszkań-
ców terenów nadwiślańskich i opinii publicznej na potencjał Wisły, 
który jest przecież ogromny. Od gospodarczego, przez turystyczny, 
kulturalny, aż po edukacyjny, a nawet społeczny. Bo program Roku 
Rzeki Wisły tworzą organizacje, samorządy, instytucje oraz osoby, 
które utożsamiają się z jego ideą.
Nasza gmina żyje nad Wisłą, dlatego zaangażowała się w te obcho-
dy. Oprócz konkursów tematycznych w szkołach, miały już miejsce 
takie wydarzenia jak:
- międzygminny rajd rowerowy „Z Wisłą w tle” ,
- Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach podczas którego odbyła się 
uroczysta inauguracja roku Rzeki Wisły w powiecie płockim,
- święto Jana w Wiączeminie Polskim połączone z widowiskiem 

Słubice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 136/1 o pow. 
0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczysz-
czalni ścieków w Słubicach.
W trakcie wolnych wniosków, zgłoszono konieczność naprawy 
dróg w sołectwach, wycięcia suchych i zagrażających bezpieczeń-
stwu drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej, a wójt gminy poinformo-
wał obecnych na obradach o organizowanym 21 maja br. Powiato-
wym Dniu Ziemi, połączonym z inauguracją w powiecie płockim 
Roku Rzeki Wisły.

XXVIII Sesja Rady Gminy
20 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXVIII sesja 
Rady. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2016 
roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpie-
czeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. Ocenę 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Słubice przedstawił 
pan Piotr Donarski – komendant Komisariatu Policji w Gąbinie. Pan 
wójt podkreślił, że współpraca z komendantem oraz z dzielnico-
wym układa się bardzo dobrze. Ocenę stanu przeciwpożarowego 

XXVII Sesja Rady Gminy
25 kwietnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXVII sesja 
Rady. Sesję rozpoczęła miła uroczystość wręczenia nagrody 
uczniowi Publicznego Gimnazjum w Słubicach, Michałowi Bębeni-
ście, za osiągnięcia w konkursie filozoficznym. Podziękowania 
otrzymała także pani dyrektor Grażyna Bartos oraz nauczycielka i 
opiekunka kółka filozoficznego pani Krystyna Bogiel. W kolejnej 
części obrad głos oddany został zaproszonym na sesję gościom, 
czyli Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łąck, panu Ryszardowi Bijakowi 
i leśniczemu Leśnictwa Rzepki, panu Witoldowi Jajorowi. Ich 
obecność na sesji spowodowana była powtarzającymi się 
interwencjami mieszkańców gminy związanymi z ustawieniem 
szlabanów na drodze leśnej w Piotrkówku, które utrudniają właści-
cielom dojazd do łąk.  Po wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień 
pana nadleśniczego ustalono, że właścicielom łąk zostanie zapew-
niony dojazd.
Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Gminnej Biblio-
teki Publicznej za 2016 rok, sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, informacji o 
działalności orkiestry dętej przy OSP Słubice oraz oceny zasobów 
pomocy społecznej. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 
2017-2024, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 
2017, przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, nieodpłatnego nabycia 
na rzecz gminy Słubice nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Alfonsów, gm. Słubice oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi działek: 34/3 o pow. 0,0239 ha i 34/5 o pow. 
0,2218 ha, przeznaczonych pod gminną stację ujęcia wody wraz z 
drogą dojazdową oraz odpłatnego nabycia na rzecz gminy Słubice 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. 
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szeroko omawianych na posiedzeniach komisji oraz sesji, Rada 
Gminy Słubice jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie: zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2016 rok, a także udzielenia Wójtowi Gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodnicząca 
Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Mariusz Bartos oraz radny Rady Powiatu w Płocku Józef 
Walewski złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy Krzysz-
tofowi Dylickiemu. W krótkim przemówieniu wójt podziękował za 
pracę nad realizacją budżetu radnym, sołtysom i pracownikom 
urzędu. Dodatkowo na sesji zmieniano uchwałę budżetową Gminy 
Słubice na 2017 rok ponadto uchwalono zmiany w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 
rok.

W „Sprawach różnych” zgromadzeni t.j. radni i sołtysi poruszyli 
różne zagadnienia, w tym między innymi następujące tematy: 
konieczność naprawy nawierzchni dróg, oświetlenia dróg, wycię-
cia zakrzaczeń oraz wykaszania poboczy dróg (zwłaszcza drogi 
wojewódzkiej). Sprawę zalewania łąk w Studzieńcu przez wody 
kanału spiętrzone bobrowymi tamami. Na wszystkie tematy 
zgłoszone w tym punkcie wójt Krzysztof Dylicki udzielił ustnych 
odpowiedzi w trakcie sesji. Część zgłoszonych spraw i problemów 
stanowi podstawę do podjęcia działań przez administrację samo-
rządową.
Obie sesje zostały poprzedzone wspólnymi posiedzeniami komisji 
przy Radzie Gminy Słubice, a podjęte uchwały zostały umieszczone 
na stronie internetowej h�p://ugslubice.bip.org.pl/ w zakładce 
„Uchwały Rady Gminy”.

Agata Gościniak

przedstawił zgromadzonym pan Wiesław Cichosz - komendant 
Gminny ZOSP RP. Pan wójt podziękował za pracę strażaków, nie 
tylko podczas akcji gaszenia pożarów, ale także za zabezpieczanie 
terenu, pomoc w przygotowaniach każdej imprezy i bardzo dobrą 
współpracę między gminą a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest działaniem 
poprzedzającym podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Sposób postę-
powania poprzedzającego udzielenie absolutorium jest określony 
ustawą. Prowadząca obrady XXVIII sesji przewodnicząca Rady 
Gminy – Katarzyna Milczarek przypomniała radnym, iż zgodnie z 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2017 z dnia 14 marca 
2017 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice i 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia 
Gminy Słubice za rok 2016, bez zbędnej zwłoki, doręczone zostały 
za pokwitowaniem wszystkim radnym. 17 maja 2017 roku Komisja 
Rewizyjna, a następnie 13 czerwca 2017 roku wszystkie komisje 
Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których podjęły szczegółową 
dyskusję nad wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2016 rok, 
zwracając główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydatków 
oraz realizację inwestycji. Po wyczerpującej tematycznie dyskusji 
komisje wyraziły pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wyko-
nania budżetu za 2016 rok we wszystkich jego aspektach. Do 
przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania 
budżetu opinię swą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. W sprawie sprawozdania wypowie-
działa się Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Komisja wypracowała 
swój wniosek 17 maja i przekazała go do RIO. Do wypracowanego 
przez komisję wniosku skład orzekający RIO wydał 19 czerwca br. 
pozytywną opinię. W świetle przedstawionych dokumentów,  

niu wziął udział Starosta Płocki Mariusz Bieniek, a także Radni 
Powiatu Płockiego, którzy reprezentują ten okręg:  Józef Walewski 
i Henryk Kamiński. Gminę Słubice reprezentowali Wójt Gminy 
Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek 
wraz z radnymi gminy w osobach: Łukasza Bartosiaka, Marka 
Bogla, Marka Dąbka, Jacka Domżałowicza, Sławomira Januszew-
skiego, Wiesława Milczarka i Ryszarda Ziółkowskiego. Na pytania o 
stan dróg powiatowych odpowiadał Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Marcin Błaszczyk. Celem tego spotkania była przede 
wszystkim rozmowa o najważniejszych sprawach gminy i powiatu. 
Starosta Płocki podsumował działalność samorządu powiatowego 
za okres 2015-2016. Mówił m.in. o inwestycjach drogowych, 
bezpieczeństwie, spadku bezrobocia, wspieraniu przedsiębiorców. 
Wójt Gminy opowiadał o szeregu inwestycji, które były i są prowa-
dzone w gminie. Tematami, które najbardziej zainteresowały 
przybyłych, zdecydowanie były drogi i bezpieczeństwo, 

4 kwietnia b.r. w Sali Bankietowej „Rafallo” w Bończy odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami różnych grup społecznych z terenu 
gminy Słubice. Zaproszeni zostali na nie radni gminni, sołtysi wraz 
z radami sołeckimi, lokalni przedsiębiorcy, aktywni rolnicy, dyrek-
torzy wszystkich jednostek i placówek z terenu gminy, przedstawi-
ciele służby zdrowia, strażacy z OSP, organizacje działające na 
terenie gminy. Słowem – liderzy gminni. „Liderem, dobrym 
liderem, jest też osoba, która potrafi słuchać innych, rozumie 
potrzeby swojej społeczności i potrafi uwzględnić w swoich działa-
niach interesy różnych grup. Ma wysoko rozwinięte umiejętności 
komunikacyjne, umie porozumieć się z każdym i skutecznie działa 
na rzecz swojej wspólnoty. To Państwo jesteście tymi osobami 
świetnie zorientowanymi w problemach gminy i lokalnej społecz-
ności. To Państwo jesteście naszymi dobrymi lokalnymi liderami” 
Tymi słowami wójt Krzysztof Dylicki zwrócił się do przybyłych na 
spotkanie. Ze strony Starostwa Powiatowego w Płocku w spotka- 
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Słubice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 136/1 o pow. 
0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczysz-
czalni ścieków w Słubicach.
W trakcie wolnych wniosków, zgłoszono konieczność naprawy 
dróg w sołectwach, wycięcia suchych i zagrażających bezpieczeń-
stwu drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej, a wójt gminy poinformo-
wał obecnych na obradach o organizowanym 21 maja br. Powiato-
wym Dniu Ziemi, połączonym z inauguracją w powiecie płockim 
Roku Rzeki Wisły.

XXVIII Sesja Rady Gminy
20 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXVIII sesja 
Rady. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2016 
roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpie-
czeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. Ocenę 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Słubice przedstawił 
pan Piotr Donarski – komendant Komisariatu Policji w Gąbinie. Pan 
wójt podkreślił, że współpraca z komendantem oraz z dzielnico-
wym układa się bardzo dobrze. Ocenę stanu przeciwpożarowego 

XXVII Sesja Rady Gminy
25 kwietnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXVII sesja 
Rady. Sesję rozpoczęła miła uroczystość wręczenia nagrody 
uczniowi Publicznego Gimnazjum w Słubicach, Michałowi Bębeni-
ście, za osiągnięcia w konkursie filozoficznym. Podziękowania 
otrzymała także pani dyrektor Grażyna Bartos oraz nauczycielka i 
opiekunka kółka filozoficznego pani Krystyna Bogiel. W kolejnej 
części obrad głos oddany został zaproszonym na sesję gościom, 
czyli Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łąck, panu Ryszardowi Bijakowi 
i leśniczemu Leśnictwa Rzepki, panu Witoldowi Jajorowi. Ich 
obecność na sesji spowodowana była powtarzającymi się 
interwencjami mieszkańców gminy związanymi z ustawieniem 
szlabanów na drodze leśnej w Piotrkówku, które utrudniają właści-
cielom dojazd do łąk.  Po wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień 
pana nadleśniczego ustalono, że właścicielom łąk zostanie zapew-
niony dojazd.
Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Gminnej Biblio-
teki Publicznej za 2016 rok, sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, informacji o 
działalności orkiestry dętej przy OSP Słubice oraz oceny zasobów 
pomocy społecznej. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 
2017-2024, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 
2017, przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, nieodpłatnego nabycia 
na rzecz gminy Słubice nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Alfonsów, gm. Słubice oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi działek: 34/3 o pow. 0,0239 ha i 34/5 o pow. 
0,2218 ha, przeznaczonych pod gminną stację ujęcia wody wraz z 
drogą dojazdową oraz odpłatnego nabycia na rzecz gminy Słubice 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. 

przedstawił zgromadzonym pan Wiesław Cichosz - komendant 
Gminny ZOSP RP. Pan wójt podziękował za pracę strażaków, nie 
tylko podczas akcji gaszenia pożarów, ale także za zabezpieczanie 
terenu, pomoc w przygotowaniach każdej imprezy i bardzo dobrą 
współpracę między gminą a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest działaniem 
poprzedzającym podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Sposób postę-
powania poprzedzającego udzielenie absolutorium jest określony 
ustawą. Prowadząca obrady XXVIII sesji przewodnicząca Rady 
Gminy – Katarzyna Milczarek przypomniała radnym, iż zgodnie z 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2017 z dnia 14 marca 
2017 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice i 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia 
Gminy Słubice za rok 2016, bez zbędnej zwłoki, doręczone zostały 
za pokwitowaniem wszystkim radnym. 17 maja 2017 roku Komisja 
Rewizyjna, a następnie 13 czerwca 2017 roku wszystkie komisje 
Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których podjęły szczegółową 
dyskusję nad wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2016 rok, 
zwracając główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydatków 
oraz realizację inwestycji. Po wyczerpującej tematycznie dyskusji 
komisje wyraziły pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wyko-
nania budżetu za 2016 rok we wszystkich jego aspektach. Do 
przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania 
budżetu opinię swą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. W sprawie sprawozdania wypowie-
działa się Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Komisja wypracowała 
swój wniosek 17 maja i przekazała go do RIO. Do wypracowanego 
przez komisję wniosku skład orzekający RIO wydał 19 czerwca br. 
pozytywną opinię. W świetle przedstawionych dokumentów,  

niu wziął udział Starosta Płocki Mariusz Bieniek, a także Radni 
Powiatu Płockiego, którzy reprezentują ten okręg:  Józef Walewski 
i Henryk Kamiński. Gminę Słubice reprezentowali Wójt Gminy 
Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek 
wraz z radnymi gminy w osobach: Łukasza Bartosiaka, Marka 
Bogla, Marka Dąbka, Jacka Domżałowicza, Sławomira Januszew-
skiego, Wiesława Milczarka i Ryszarda Ziółkowskiego. Na pytania o 
stan dróg powiatowych odpowiadał Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Marcin Błaszczyk. Celem tego spotkania była przede 
wszystkim rozmowa o najważniejszych sprawach gminy i powiatu. 
Starosta Płocki podsumował działalność samorządu powiatowego 
za okres 2015-2016. Mówił m.in. o inwestycjach drogowych, 
bezpieczeństwie, spadku bezrobocia, wspieraniu przedsiębiorców. 
Wójt Gminy opowiadał o szeregu inwestycji, które były i są prowa-
dzone w gminie. Tematami, które najbardziej zainteresowały 
przybyłych, zdecydowanie były drogi i bezpieczeństwo, 

4 kwietnia b.r. w Sali Bankietowej „Rafallo” w Bończy odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami różnych grup społecznych z terenu 
gminy Słubice. Zaproszeni zostali na nie radni gminni, sołtysi wraz 
z radami sołeckimi, lokalni przedsiębiorcy, aktywni rolnicy, dyrek-
torzy wszystkich jednostek i placówek z terenu gminy, przedstawi-
ciele służby zdrowia, strażacy z OSP, organizacje działające na 
terenie gminy. Słowem – liderzy gminni. „Liderem, dobrym 
liderem, jest też osoba, która potrafi słuchać innych, rozumie 
potrzeby swojej społeczności i potrafi uwzględnić w swoich działa-
niach interesy różnych grup. Ma wysoko rozwinięte umiejętności 
komunikacyjne, umie porozumieć się z każdym i skutecznie działa 
na rzecz swojej wspólnoty. To Państwo jesteście tymi osobami 
świetnie zorientowanymi w problemach gminy i lokalnej społecz-
ności. To Państwo jesteście naszymi dobrymi lokalnymi liderami” 
Tymi słowami wójt Krzysztof Dylicki zwrócił się do przybyłych na 
spotkanie. Ze strony Starostwa Powiatowego w Płocku w spotka- 

Mazowieckiego w Płocku oraz Monika Patrowicz – dyrektor 
Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w 
Sannikach. Podpisaniu umów towarzyszyły występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Świniarach oraz ucznia Szkoły Podstawowej 
im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Beneficjenci udzielonego 
wsparcia zaprezentowali poszczególne etapy działań oraz wizuali-
zację zaplanowanych prac budowlanych i remontowych. Podkre-
śleniem rangi i znaczenia dla lokalnej społeczności podpisywanych 
umów było uczestnictwo Księdza Proboszcza Romana Batorskiego, 
Wójta Gminy Słubice- Krzysztofa Dylickiego, Wójta Gminy Sanniki- 
Gabriela Wieczorka, Przewodniczącej Rady Gminy Słubice – 
Katarzyny Milczarek wraz z radnymi, sołtys Wiączemina Polskiego 
– Małgorzaty Cichosz, przedstawicieli Stowarzyszenia Ekologiczno- 
Kulturalnego „Ziarno”, przedstawicieli OSP, dyrektorów szkół, 
dofinansowywanych instytucji oraz mieszkańców gminy Słubice.

red.

 

5 maja b.r. w dawnym kościele ewangelicko- augsburskim, a 
obecnie należącym do Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
zalążkiem Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie 
Polskim, uroczyście podpisano 3 umowy na dofinansowanie 
projektów w ramach RPOWM 2014-2020.  Najważniejszym dla 
Gminy Słubice projektem jest „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa 
Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”. Całkowita wartość 
projektu: 7 264 352,12 zł, kwota dofinansowania: 3 357 634,35 zł. 
Projekt rozbudowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w 
Wiączeminie Polskim przewiduje wykonanie robót budowlanych, 
montażowych, rekonstrukcyjnych oraz zagospodarowanie terenu.

 

Powstaną budynki wystawowe, do których zakupione zostaną 
m.in. eksponaty, wystawa planszowa i wyposażenie kina. Poza 
tym do dyspozycji zwiedzających zostaną oddane przewodniki, 
mapy szlaków rowerowych oraz rowery, które ułatwią podróżo-
wanie ścieżkami edukacyjnymi. 
W spotkaniu uczestniczyli Tomasz Kominek- Dyrektor Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego, Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum 
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DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY SKANSENU OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO

Kujawa, Małgorzata Maślanka, Michał Ryfa oraz Orkiestra Dęta 
przy OSP Słubice.

red.

Bardzo ważnym punktem spotkania było wyróżnienie statuetką 
„Dobry Gospodarz”. Otrzymali je: ks. Stanisław Pakieła, Zofia 

nr 1454W Droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Słubice. 
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 
2017 roku, a zakończenie inwestycji przewidziane jest w przeciągu 
dwóch miesięcy. Długość modernizowanego odcinka wyniesie - 
2,764 km. Wartość zadania: 637.792,39 zł bru�o.

Jarosław Lenarcik

23 maja Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk w obecności Wójta 
Gminy Słubice Krzysztofa Dylickiego i Radnego Powiatu Płockiego 
Józefa Walewskiego podpisali umowę z wykonawcą robót – 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin 
polegającym na przebudowie – modernizacji drogi powiatowej 

PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ DROGI POWIATOWEJ

prowadzącym jest Gmina Słubice. Celem lokalnego programu jest 
finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki na 
poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.
Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wspaniałych osiągnięć w 
dążeniu do zgłębienia tajników wiedzy. Wyznaczenie sobie ambit-
nych celów i konsekwentne ich realizowanie, to najlepsza droga 
do sukcesu droga, która pozwala uwierzyć w możliwości człowie-
ka, w siłę nauki i potęgę rozumu.
Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym 

W związku z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 
18 kwietnia 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r.) Wójt 
Gminy przyznał stypendia motywacyjne 21 uczniom: w tym ze 
szkół podstawowych 13 uczniom, z gimnazjum 8 uczniom na 
łączną kwotę 11 700,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przezna-
czona dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
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w Słubicach pani Katarzyna Milczarek, zapraszając do wspólnej 
zabawy. Dzieci korzystały nieodpłatnie z przygotowanych atrakcji, 
takich jak: zjeżdżalnie (dmuchane zamki), trampolina, bungee,  
ujeżdżanie byka, wata cukrowa, lody. W specjalnie przygotowa-
nym basenie najmłodsze dzieciaki bawiły się w poszukiwaczy złota. 

Myślą przewodnią była zabawa na dzikim zachodzie. Dlatego 
jedną z atrakcji była możliwość strzelania do tarczy z pistole-
tów ,,paintball”. Stanowiska strzelnicze były odpowiednio 
przygotowane, a dzieci strzelały pod opieką przeszkolonych 
pracowników i strażaków z OSP Słubice. Dzieci mogły również 

1 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstawowej w 
Słubicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie ,,III Gminnego Dnia 
Dziecka” tym razem pod hasłem ,,Zabawa na dzikim zachodzie”. 

Zgromadzone dzieci i opiekunów serdecznie przywitali Wójt 
Gminy Słubice  pan Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy 

III GMINNY DZIEŃ DZIECKA
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poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.
Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wspaniałych osiągnięć w 
dążeniu do zgłębienia tajników wiedzy. Wyznaczenie sobie ambit-
nych celów i konsekwentne ich realizowanie, to najlepsza droga 
do sukcesu droga, która pozwala uwierzyć w możliwości człowie-
ka, w siłę nauki i potęgę rozumu.
Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym 

W związku z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 
18 kwietnia 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r.) Wójt 
Gminy przyznał stypendia motywacyjne 21 uczniom: w tym ze 
szkół podstawowych 13 uczniom, z gimnazjum 8 uczniom na 
łączną kwotę 11 700,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przezna-
czona dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 

Niech radość Państwa z urzeczywistnionych marzeń rodzi następ-
ne marzenia, a życie niech przynosi ich spełnienie.

Ewa Robak

źródłem, twórczych poszukiwań, aby inspirowały do  nowych 
pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambit-
nych planów.

– z gimnazjum – 30
– ze szkół średnich – 30
Wypłacono kwotę 45 837,70 zł; w tym wykorzystano środki z 
dotacji  w kwocie – 36 670,16 zł, oraz środki własne zgodnie z 
przepisami prawa w wysokości 20 % – 9 167,54 zł.
Jednocześnie zapraszam do składania wniosków o przyznanie 
stypendium szkolnego – socjalnego na rok szkolny 2017/2018. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 15 września 2017 roku w pokoju 
nr 2 w Urzędzie Gminy Słubice. Wszelkie informacje pod nume-
rem telefonu 24 2778934 lub w Urzędzie Gminy. 

Ewa Robak
 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy przyznał 
stypendia socjalne za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.
Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została 
przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w 
tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup 
podręczników i innych pomocy naukowych przez ucznia oraz 
częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ogółem stypendia szkolne otrzymało  115 uczniów w tym:
– ze szkół podstawowych – 55
        

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Tomasz Komi-
nek, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Słubice - Krzysz-
tof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice -  Katarzyna 
Milczarek wraz z radnymi, Radni Rady Powiatu Płockiego, członko-
wie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku,  
Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewowych i przed-
stawiciele gmin nadwiślańskich.
Podczas spotkania przedstawiciele służb odpowiedzialnych za 
utrzymanie wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej oraz  
usuwanie namułu z dna rzeki przedstawili informacje dotyczące 
zakończonych, prowadzonych i planowanych w najbliższym czasie 
działań w tym zakresie. Poruszony został również temat wykupu 
gruntów z międzywala. 

Jarosław Lenarcik

23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 
Powiatu Płockiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego.

Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczystości w Świniarach  
upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapoczątkowała je krótka 
modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził Proboszcz Parafii w 
Zycku - Ksiądz Stanisław Pakieła. Następnie zostały złożone 
symboliczne wiązanki kwiatów.
Tematem posiedzenia była „Ocena stanu bezpieczeństwa powo-
dziowego w powiecie płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: 
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Dyrektor Delegatury Urzędu 
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w Słubicach pani Katarzyna Milczarek, zapraszając do wspólnej 
zabawy. Dzieci korzystały nieodpłatnie z przygotowanych atrakcji, 
takich jak: zjeżdżalnie (dmuchane zamki), trampolina, bungee,  
ujeżdżanie byka, wata cukrowa, lody. W specjalnie przygotowa-
nym basenie najmłodsze dzieciaki bawiły się w poszukiwaczy złota. 

Myślą przewodnią była zabawa na dzikim zachodzie. Dlatego 
jedną z atrakcji była możliwość strzelania do tarczy z pistole-
tów ,,paintball”. Stanowiska strzelnicze były odpowiednio 
przygotowane, a dzieci strzelały pod opieką przeszkolonych 
pracowników i strażaków z OSP Słubice. Dzieci mogły również 

1 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstawowej w 
Słubicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie ,,III Gminnego Dnia 
Dziecka” tym razem pod hasłem ,,Zabawa na dzikim zachodzie”. 

Zgromadzone dzieci i opiekunów serdecznie przywitali Wójt 
Gminy Słubice  pan Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy 

zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego i samochodu Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W przerwie zabawy dzieci zjadły wcześniej 
przygotowany przez szkolną stołówkę obiad oraz ciasta upieczone 
przez rodziców uczniów. GOPS w Słubicach częstował dzieci 
ciastkami i napojami. Organizatorami ,,III Gminnego Dnia Dziec-
ka” byli: Wójt Gminy Słubice, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Słubicach, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słubicach. Mamy nadzieję, że ,,III Gminny Dzień 
Dziecka” sprawił radość wszystkim małym i dużym dzieciom, 
które w nim uczestniczyły.                                      Jacek Markowski
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dekoracji, również mają swoje uzasadnienie, ponieważ rok 2017 
został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY . Tym wystrojem, symboliką 
chcemy zwrócić uwagę na problemy nie tylko ekologiczne, ale i 
bezpieczeństwa, a także promocję naturalnych, przyrodniczych i 
turystycznych walorów tej rzeki”. Po krótkiej części oficjalnej 
swoje artystyczne talenty zaprezentowali kolejno: Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach, formacja taneczna Gabiland z 
Gąbina, Zespół Ludowy Grzybowianki i zespół Young Angel z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Obok tego atrakcją 
dnia były występy zespołów Baby Full, Ivana Komarenko, który po 
raz pierwszy właśnie w Słubicach koncertował w tym roku w 
plenerze oraz Bayer Full. Publiczność, której zebrało się bardzo 
dużo,  nagradzała wielkimi brawami wszystkie występy. Tego dnia 
na odwiedzających czekało również wiele innych atrakcji. Na 
kolorowych stoiskach można było skosztować regionalnych

przysmaków, nabyć kwiaty, wyroby z wikliny, sprawdzić stan 
swojego zdrowia oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie 
Słubice i rzece Wiśle. Sponsorami nagród dla laureatów konkursu 
byli przedsiębiorcy i instytucje działające na terenie gminy 
Słubice. Swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Słubice: 
Alfonsów, Grzybów, Jamno i Potok, Juliszew-Sady, Łaziska, 
Nowosiadło, Rybaki wraz z sołectwem Świniary i Wiączemin 
Polski, Słubice oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Słubic. Osiem 
stoisk reprezentujących 11 sołectw obleganych było bez przerwy. 
Do ostatniej chwili sołectwa nie zdradzały, jakie potrawy zapre-
zentują. Czuć było rywalizację sołectw. Na stoisku Gminy Słubice 
można było skosztować wybornej grochówki. Z udziałem 
najmłodszych uczestników uroczystości powstało dzieło pod 
umowną nazwą „nasza rzeka”. Dzieci z wielką ochotą wypełniały 
kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury zwierząt i roślin 
występujących w rzece lub w jej okolicach. Dla chętnych poznania 
ciekawych rzemiosł czekały warsztaty szkutnicze, serowarskie, 
wikliniarskie i carvingu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Najmłodsi mogli również skorzystać z atrak-
cji w mini- wesołym miasteczku. 

red.

Niedziela 21 maja była dniem obchodów XVIII już edycji DNIA 
ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospodarzami tej 
uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany przez Staro-
stę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy Słubice – 
reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego. 
Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. 
Jednym z nich była fakt, iż to właśnie podczas tego wydarzenia 
odbyła się inauguracja Roku Rzeki Wisły w powiecie płockim. 
Gmina Słubice jest silnie związana z Wisłą, dlatego też zapadła 
decyzja, aby ta symboliczna, ale wyjątkowa uroczystość odbyła się 
właśnie u nas. Uczestnicy uroczystości wraz z zaproszonymi 
gośćmi przemaszerowali z placu przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach na plac przy Szkole Podstawowej w Słubicach.

Przemarsz pięknego i kolorowego korowodu był symboliczny, 
ponieważ na jego czele znajdowała się historyczna łódź unosząca 
się na falach, z rusałką w środku. Przemarsz uświetniła Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Zespół Ludowy 
Ziemi Słubickiej Grzybowianki. Aktor Teatru Dramatycznego im. J. 
Szaniawskiego w Płocku przybliżył zebranym ideę Roku Rzeki 
Wisły. W roku 2017 przypada 550 rocznica I wolnego flisu na 
Wiśle. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska 
odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Tym 
samym rok 1467 stał się pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiśla-
nej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski. Spław 
Wisłą i jej dopływami przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w 
Polsce w okresie złotego wieku, dzięki czemu stała się ona 
europejską potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. Nawiązu-
jąc do tamtych wydarzeń w trakcie festynu zainaugurowano Rok 
Rzeki Wisły w powiecie płockim. Następnie gospodarze uroczy-
stości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – przywitali zebranych 
oraz otworzyli XVIII Powiatowy Dzień Ziemi. „Jest mi niezmiernie 
miło, że po raz kolejny spotykamy się w gminie Słubice na obcho-
dach Powiatowego Dnia Ziemi, święta, które ma uzmysłowić i 
podkreślić, że wszyscy ludzie, bez względu na wyznawaną wiarę, 
rasę, przynależność etniczną, zamieszkują tę samą planetę, plane-
tę, która jest naszym wspólnym dobrem” – rozpoczął swoje 
wystąpienie wójt Krzysztof Dylicki. Nawiązując do powiatowej 
nauguracji ROKU RZEKI WISŁY, powiedział: „uroczysty orszak z 
łódką w roli głównej, wprowadzone widoczne na scenie elementy   
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źródłem, twórczych poszukiwań, aby inspirowały do  nowych 
pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambit-
nych planów.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy przyznał 
stypendia socjalne za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.
Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została 
przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w 
tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup 
podręczników i innych pomocy naukowych przez ucznia oraz 
częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ogółem stypendia szkolne otrzymało  115 uczniów w tym:
– ze szkół podstawowych – 55
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dzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 
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upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapoczątkowała je krótka 
modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził Proboszcz Parafii w 
Zycku - Ksiądz Stanisław Pakieła. Następnie zostały złożone 
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dziowego w powiecie płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: 
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Dyrektor Delegatury Urzędu 
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nym basenie najmłodsze dzieciaki bawiły się w poszukiwaczy złota. 
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jedną z atrakcji była możliwość strzelania do tarczy z pistole-
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zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego i samochodu Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W przerwie zabawy dzieci zjadły wcześniej 
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europejską potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. Nawiązu-
jąc do tamtych wydarzeń w trakcie festynu zainaugurowano Rok 
Rzeki Wisły w powiecie płockim. Następnie gospodarze uroczy-
stości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – przywitali zebranych 
oraz otworzyli XVIII Powiatowy Dzień Ziemi. „Jest mi niezmiernie 
miło, że po raz kolejny spotykamy się w gminie Słubice na obcho-
dach Powiatowego Dnia Ziemi, święta, które ma uzmysłowić i 
podkreślić, że wszyscy ludzie, bez względu na wyznawaną wiarę, 
rasę, przynależność etniczną, zamieszkują tę samą planetę, plane-
tę, która jest naszym wspólnym dobrem” – rozpoczął swoje 
wystąpienie wójt Krzysztof Dylicki. Nawiązując do powiatowej 
nauguracji ROKU RZEKI WISŁY, powiedział: „uroczysty orszak z 
łódką w roli głównej, wprowadzone widoczne na scenie elementy   

W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie trwają 
równolegle dwa kursy rolnictwa ekologicznego. Pierwszy rozpo-
czął się we wrześniu 2015 r. i zakończy się pod koniec sierpnia. 
Drugi, rozpoczęty w kwietniu 2016 r., będzie trwał do grudnia 
bieżącego roku. Obecnie nasi studenci odbywają praktyki w certy-
fikowanych gospodarstwach ekologicznych. W ramach kursu 
zobowiązani są do odbycia łącznie 14 miesięcy praktyk. 

 

Oprócz praktyk i intensywnych zjazdów stacjonarnych w Grzybo-
wie, podróżujemy także po całej Polsce zwiedzając gospodarstwa 
i poznając inne inicjatywy związane z rolnictwem ekologicznym. 
Wróciliśmy właśnie ze zjazdu studyjnego w Podlaskiem. Odwie-
dziliśmy tam współpracujących z nami rolników, którzy oprowa-
dzili nas po swoich certyfikowanych gospodarstwach: Wandę i 
Ryszarda Hryc w Jeńkach w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Joannę i Franka Dublerów w Miniewiczach, Krzysztofa 
Zembrowskiego w Bodakach, Mirosława Angielczyka w „Zioło-
wym Zakątku” w Korycinach. Zwiedziliśmy dwa przedsiębiorstwa 
przetwórcze: „Dary Natury” (Koryciny) i „Runo” w Hajnówce. 
Byliśmy w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach, założo-
nym przez Danutę i Jacka Kuroniów na skraju Puszczy Białowie-
skiej i w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studenci uczestniczą 
w ośmiu zjazdach studyjnych. Przed nami, w najbliższym czasie, 
jeszcze kolejne trzy takie zjazdy.. Szukamy dofinansowania na 
kolejny kurs, który planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Anna Sarzalska

EKOLOGICZNY UNIWERSYTET LUDOWY W GRZYBOWIE

20 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w 
miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 
roku, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Organizatorami rocznicowego spotkania byli strażacy 
ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Wójt Gminy Bulkowo – 
Gabriel Graczyk, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna 
Milczarek, radni z terenu Gminy Słubice, sołtysi, poczty sztandaro-
we OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Julisze-
wie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Grabiu Polskim oraz miesz-
kańcy. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy 
kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Troszynie Polskim - Ksiądz 
Stanisław Pietkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczył również 
Proboszcz Parafii Zyck Polski - Stanisław Pakieła. W jej trakcie 
modlono się o to aby sytuacja , która miała miejsce w 2010 roku 
nigdy się już nie powtórzyła. Po zakończeniu uroczystości druho-
wie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestników  na 
symboliczny  poczęstunek.

Jarosław Lenarcik

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA POWÓDŹ 2010R.

bardzo ważny i trudny etap historii naszej gminy jest nierozerwal-
nie związany z Twoją Księże Proboszczu, posługą duszpasterską. 
Życzymy dobrego zdrowia, a na ten kolejny życiowy etap – takiej 
życzliwości i zaufania, na jaką Księże Proboszczu zapracowałeś 
sobie w tej parafii. Niech ten kolejny życiowy etap będzie ogrom-
nym zbiorem samych miłych chwil i momentów”. Mszę pożegnal-
ną uświetniała orkiestra strażacka OSP Słubice pod batutą Szymo-
na Ogrzebacza, kończąc tradycyjną melodią „Sto lat” tą podniosłą 
i uroczystą chwilę. Ksiądz Stanisław Pakieła na emeryturze 
zamieszka w domu rodzinnym niedaleko Wyszkowa.                red.

25 czerwca b.r. ksiądz Stanisław Pakieła jako proboszcz odprawił 
ostatnią mszę świętą. W związku z odejściem na emeryturę, msza 
święta południowa była mszą pożegnalną. Uczestniczyli w niej 
bardzo licznie mieszkańcy i to nie tylko parafii Zyck, ale i okolicz-
nych parafii.
Punktualnie o godzinie 11:20 rozpoczęła się msza święta, podczas 
której ksiądz Stanisław Pakieła podziękował wszystkim z którymi, 
przez 32 lata współpracował jako proboszcz parafii Zyck. Przed 
końcowym błogosławieństwem delegacje parafian, strażaków, 
szkół, sołectw, instytucji współpracujących, zespołu ludowego 
działającego przy Stowarzyszeniu Nasza Przyszłość Słubic i Okolic, 
ministrantów, składały słowa podziękowania, życzenia, kwiaty na 
ręce księdza proboszcza. Wśród delegacji nie zabrakło również 
przedstawicieli naszego samorządu, który reprezentowali: Krzysz-
tof Dylicki – wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
rady gminy, Józef Walewski – radny rady powiatu. "Dałeś się 
poznać Drogi Księże Proboszczu jako człowiek wyjątkowo sympa-
tyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Pokazałeś, że 
dobry humor, żart, a przede wszystkim uśmiech – są niezbędne w 
kontaktach i z Panem Bogiem i z lokalną społecznością" – powie-
dział wójt Krzysztof Dylicki. Dziękując za współpracę dodał „ 
wspólnie chcemy też dołączyć dar, którego nie da się zapakować i 
przewiązać wstążką. Jest to dar naszej modlitwy i pamięci za 
wszelkie otrzymane od księdza Proboszcza dobro, za współpracę z 
samorządem gminnym we wszelkich sprawach związanych z 
funkcjonowaniem tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, za to, że 

POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA W PARAFII ZYCK



1 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstawowej w 
Słubicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie ,,III Gminnego Dnia 
Dziecka” tym razem pod hasłem ,,Zabawa na dzikim zachodzie”. 

Zgromadzone dzieci i opiekunów serdecznie przywitali Wójt 
Gminy Słubice  pan Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy 

zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego i samochodu Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W przerwie zabawy dzieci zjadły wcześniej 
przygotowany przez szkolną stołówkę obiad oraz ciasta upieczone 
przez rodziców uczniów. GOPS w Słubicach częstował dzieci 
ciastkami i napojami. Organizatorami ,,III Gminnego Dnia Dziec-
ka” byli: Wójt Gminy Słubice, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Słubicach, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słubicach. Mamy nadzieję, że ,,III Gminny Dzień 
Dziecka” sprawił radość wszystkim małym i dużym dzieciom, 
które w nim uczestniczyły.                                      Jacek Markowski

dekoracji, również mają swoje uzasadnienie, ponieważ rok 2017 
został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY . Tym wystrojem, symboliką 
chcemy zwrócić uwagę na problemy nie tylko ekologiczne, ale i 
bezpieczeństwa, a także promocję naturalnych, przyrodniczych i 
turystycznych walorów tej rzeki”. Po krótkiej części oficjalnej 
swoje artystyczne talenty zaprezentowali kolejno: Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach, formacja taneczna Gabiland z 
Gąbina, Zespół Ludowy Grzybowianki i zespół Young Angel z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Obok tego atrakcją 
dnia były występy zespołów Baby Full, Ivana Komarenko, który po 
raz pierwszy właśnie w Słubicach koncertował w tym roku w 
plenerze oraz Bayer Full. Publiczność, której zebrało się bardzo 
dużo,  nagradzała wielkimi brawami wszystkie występy. Tego dnia 
na odwiedzających czekało również wiele innych atrakcji. Na 
kolorowych stoiskach można było skosztować regionalnych

przysmaków, nabyć kwiaty, wyroby z wikliny, sprawdzić stan 
swojego zdrowia oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie 
Słubice i rzece Wiśle. Sponsorami nagród dla laureatów konkursu 
byli przedsiębiorcy i instytucje działające na terenie gminy 
Słubice. Swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Słubice: 
Alfonsów, Grzybów, Jamno i Potok, Juliszew-Sady, Łaziska, 
Nowosiadło, Rybaki wraz z sołectwem Świniary i Wiączemin 
Polski, Słubice oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Słubic. Osiem 
stoisk reprezentujących 11 sołectw obleganych było bez przerwy. 
Do ostatniej chwili sołectwa nie zdradzały, jakie potrawy zapre-
zentują. Czuć było rywalizację sołectw. Na stoisku Gminy Słubice 
można było skosztować wybornej grochówki. Z udziałem 
najmłodszych uczestników uroczystości powstało dzieło pod 
umowną nazwą „nasza rzeka”. Dzieci z wielką ochotą wypełniały 
kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury zwierząt i roślin 
występujących w rzece lub w jej okolicach. Dla chętnych poznania 
ciekawych rzemiosł czekały warsztaty szkutnicze, serowarskie, 
wikliniarskie i carvingu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Najmłodsi mogli również skorzystać z atrak-
cji w mini- wesołym miasteczku. 

red.

Niedziela 21 maja była dniem obchodów XVIII już edycji DNIA 
ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospodarzami tej 
uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany przez Staro-
stę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy Słubice – 
reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego. 
Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. 
Jednym z nich była fakt, iż to właśnie podczas tego wydarzenia 
odbyła się inauguracja Roku Rzeki Wisły w powiecie płockim. 
Gmina Słubice jest silnie związana z Wisłą, dlatego też zapadła 
decyzja, aby ta symboliczna, ale wyjątkowa uroczystość odbyła się 
właśnie u nas. Uczestnicy uroczystości wraz z zaproszonymi 
gośćmi przemaszerowali z placu przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach na plac przy Szkole Podstawowej w Słubicach.

Przemarsz pięknego i kolorowego korowodu był symboliczny, 
ponieważ na jego czele znajdowała się historyczna łódź unosząca 
się na falach, z rusałką w środku. Przemarsz uświetniła Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Zespół Ludowy 
Ziemi Słubickiej Grzybowianki. Aktor Teatru Dramatycznego im. J. 
Szaniawskiego w Płocku przybliżył zebranym ideę Roku Rzeki 
Wisły. W roku 2017 przypada 550 rocznica I wolnego flisu na 
Wiśle. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska 
odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Tym 
samym rok 1467 stał się pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiśla-
nej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski. Spław 
Wisłą i jej dopływami przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w 
Polsce w okresie złotego wieku, dzięki czemu stała się ona 
europejską potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. Nawiązu-
jąc do tamtych wydarzeń w trakcie festynu zainaugurowano Rok 
Rzeki Wisły w powiecie płockim. Następnie gospodarze uroczy-
stości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – przywitali zebranych 
oraz otworzyli XVIII Powiatowy Dzień Ziemi. „Jest mi niezmiernie 
miło, że po raz kolejny spotykamy się w gminie Słubice na obcho-
dach Powiatowego Dnia Ziemi, święta, które ma uzmysłowić i 
podkreślić, że wszyscy ludzie, bez względu na wyznawaną wiarę, 
rasę, przynależność etniczną, zamieszkują tę samą planetę, plane-
tę, która jest naszym wspólnym dobrem” – rozpoczął swoje 
wystąpienie wójt Krzysztof Dylicki. Nawiązując do powiatowej 
nauguracji ROKU RZEKI WISŁY, powiedział: „uroczysty orszak z 
łódką w roli głównej, wprowadzone widoczne na scenie elementy   

powitania dołączyli jeszcze strażacy z OSP Sielce. Barwna proce-
sja, ze sztandarami, feretronami, pododdziałem strażaków, orkie-
strą strażacką, władzami samorządowymi, wiernymi oczekiwała 
na przyjazd obrazu na ulicy Wiślanej, na skraju cmentarza 
parafialnego, gdzie obraz został powitany przez księdza biskupa 
Józefa Zawitkowskiego oraz księdza proboszcza Romana Bator-
skiego. Następnie procesja z wiernymi, przy asyście orkiestry 
strażackiej oraz pododdziału strażaków ruszyła w kierunku kościo-
ła. Podobnie jak w Zycku, również i w Słubicach obraz powitali 
przedstawiciele władz samorządowych: Krzysztof Dylicki – wójt 
gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Mariusz Bartos – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Stając przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, wójt Krzysztof Dylicki m.in. 
powiedział: „jako przedstawiciele samorządu stajemy przed Tobą 
i prosimy – umacniaj nas w miłości bliźniego, w poczuciu solidar-
ności całej samorządowej wspólnoty, w odpowiedzialności za 
słowa i czyny”.

Sprawowanej w kościele mszy świętej przewodniczył ks. Biskup 
Józef Zawitkowski. Orkiestra strażacka pod batutą kapelmistrza 
Szymona Ogrzebacza uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz 
przez dobę przebywał w parafii, skąd następnego dnia tj. 26 
marca 2017 r. około godz. 17-tej w asyście pododdziału strażaków 
oraz kolumny strażackich samochodów, udał się w dalszą 
pielgrzymkę, której kolejnym etapem była parafia Sanniki.

red. 

24 marca 2017 r. był dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu 
rozpoczęło się w parafiach naszej gminy nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu, z parafii Iłów, w asyście 
kolumny samochodów strażackich z jednostek OSP Wiączemin 
Polski, Piotrkówek, Juliszew, Suchodół oraz Słubice obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej przybył do parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła w Zycku. Jadąc od Piotrkówka do Zycka widać było drogę i 
budynki ozdobione chorągiewkami. Zgromadzeni wierni, poczty 
sztandarowe, strażacy, władze samorządowe gminy byli obecni 
przy krzyżu, obok cmentarza parafialnego w Zycku skąd obraz 
wzięli w swe ramiona  strażacy oraz wierni. W barwnej asyście, ze 
sztandarami i feretronami, w długiej procesji, w asyście orkiestry 
dętej OSP Słubice, obraz przybył do parafialnej świątyni, gdzie po 
powitaniu sprawowana była msza święta. W imieniu władz samo-
rządowych obraz Pani Jasnogórskiej powitali: Krzysztof Dylicki – 
wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Bartosz Jachowicz – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wójt w 
słowach powitania powiedział m.in. „ jako przedstawiciele samo-
rządu pragniemy podzielić się z Tobą radością z naszych osiągnięć 
i sukcesów, jednocześnie ufamy, że Ty, jako kochająca Matka, 
pocieszysz nas w porażkach, zmartwieniach i smutkach”. Na 
zakończenie przedstawił życzenie zawarte w słowach: „ błogosław 
Matko Dobrej Rady we wszystkich naszych zamierzeniach i spraw, 
aby ten czas nawiedzenia stał się nie tylko nową szkołą modlitwy, 
ale również ubogacił i ukierunkował nasze serca i umysły do 
podejmowania decyzji – dobrych decyzji” Sprawowanej w koście-
le mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Józef Zawitkowski. Orkie-
stra strażacka pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza 
uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz przez dobę przebywał 
w parafii, skąd następnego dnia tj. 25 marca 2017 r. w asyście 
pododdziału strażaków oraz kolumny strażackich samochodów, 
udał się w dalszą pielgrzymkę, której kolejnym etapem była 
parafia Słubice. 25-26 marca 2017 r. to czas nawiedzenia obrazu 
matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Marcina w Słubicach. 
Kolumna samochodów strażackich z OSP: Słubice, Piotrkówek, 
Wiączemin Polski, Suchodół i Juliszew pilotowała przejazd obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej z Zycka do Słubic. Na miejscu  

WYDARZENIA
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od pierwszego do 
tegorocznego rajdu są z nami druhowie strażacy z OSP w 
Słubicach. Z tej okazji organizatorzy rajdu: Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie i wychowawcy koordy-
nujący Rajd wręczyli im na pamiątkę obraz Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy i okolicznościowy adres. Z taką obstawą bezpiecznie 
było ruszyć. Pierwszym przystankiem była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach,  gdzie do rajdu dołączyła spora grupa 
osób. Kolejna grupa dołączyła do nas w Piotrkówku. Trasa rajdu 
wiodła przez bardzo urozmaicone tereny. Wszystko przebiegało 
pomyślnie i o godzinie 17-tej ponad 100 uczestników rajdu dotar-
ło na mocarzewską polanę gdzie przy Ośrodku czekał na wszyst-
kich piknik z grochówką i muzyką. Kolejny rajd za rok. 

red.

V Międzygminny Rajd Rowerowy Sanniki - Mocarzewo- Słubice 
odbył się w tym roku 13 maja. Nieprzypadkowo tegorocznemu 
rajdowi towarzyszyło hasło " Z Wisłą w tle ", ponieważ rok 2017 
został ogłoszony "Rokiem Rzeki Wisły". Trasa rajdu wiodła 
bowiem nad sam brzeg rzeki Wisły skąd można było podziwiać jej 
malowniczą panoramę. Efekty pleneru fotograficznego, który się 
odbył na koronie wału przeciwpowodziowego można podziwiać w 
wystawie Galerii pod chmurką. Rajd został objęty honorowym 
patronatem starosty płockiego Mariusza Bieńka oraz starosty 
gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego. Wsparcia organizacyj-
nego udzielili Wójtowie Gmin: Słubice- Krzysztof Dylicki oraz  
Sanniki Gabriel Wieczorek. Byli oni m.in. sponsorami chust, które 
otrzymał każdy uczestnik rajdu. Rajd był bardzo dobrze zabezpie-
czony dzięki zaangażowaniu Policji z Płocka, Gostynina i Gąbina. 

W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie trwają 
równolegle dwa kursy rolnictwa ekologicznego. Pierwszy rozpo-
czął się we wrześniu 2015 r. i zakończy się pod koniec sierpnia. 
Drugi, rozpoczęty w kwietniu 2016 r., będzie trwał do grudnia 
bieżącego roku. Obecnie nasi studenci odbywają praktyki w certy-
fikowanych gospodarstwach ekologicznych. W ramach kursu 
zobowiązani są do odbycia łącznie 14 miesięcy praktyk. 

 

Oprócz praktyk i intensywnych zjazdów stacjonarnych w Grzybo-
wie, podróżujemy także po całej Polsce zwiedzając gospodarstwa 
i poznając inne inicjatywy związane z rolnictwem ekologicznym. 
Wróciliśmy właśnie ze zjazdu studyjnego w Podlaskiem. Odwie-
dziliśmy tam współpracujących z nami rolników, którzy oprowa-
dzili nas po swoich certyfikowanych gospodarstwach: Wandę i 
Ryszarda Hryc w Jeńkach w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Joannę i Franka Dublerów w Miniewiczach, Krzysztofa 
Zembrowskiego w Bodakach, Mirosława Angielczyka w „Zioło-
wym Zakątku” w Korycinach. Zwiedziliśmy dwa przedsiębiorstwa 
przetwórcze: „Dary Natury” (Koryciny) i „Runo” w Hajnówce. 
Byliśmy w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach, założo-
nym przez Danutę i Jacka Kuroniów na skraju Puszczy Białowie-
skiej i w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studenci uczestniczą 
w ośmiu zjazdach studyjnych. Przed nami, w najbliższym czasie, 
jeszcze kolejne trzy takie zjazdy.. Szukamy dofinansowania na 
kolejny kurs, który planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Anna Sarzalska

20 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w 
miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 
roku, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Organizatorami rocznicowego spotkania byli strażacy 
ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Wójt Gminy Bulkowo – 
Gabriel Graczyk, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna 
Milczarek, radni z terenu Gminy Słubice, sołtysi, poczty sztandaro-
we OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Julisze-
wie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Grabiu Polskim oraz miesz-
kańcy. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy 
kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Troszynie Polskim - Ksiądz 
Stanisław Pietkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczył również 
Proboszcz Parafii Zyck Polski - Stanisław Pakieła. W jej trakcie 
modlono się o to aby sytuacja , która miała miejsce w 2010 roku 
nigdy się już nie powtórzyła. Po zakończeniu uroczystości druho-
wie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestników  na 
symboliczny  poczęstunek.

Jarosław Lenarcik

PEREGRYNACJA KOPII WIZERUNKU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

bardzo ważny i trudny etap historii naszej gminy jest nierozerwal-
nie związany z Twoją Księże Proboszczu, posługą duszpasterską. 
Życzymy dobrego zdrowia, a na ten kolejny życiowy etap – takiej 
życzliwości i zaufania, na jaką Księże Proboszczu zapracowałeś 
sobie w tej parafii. Niech ten kolejny życiowy etap będzie ogrom-
nym zbiorem samych miłych chwil i momentów”. Mszę pożegnal-
ną uświetniała orkiestra strażacka OSP Słubice pod batutą Szymo-
na Ogrzebacza, kończąc tradycyjną melodią „Sto lat” tą podniosłą 
i uroczystą chwilę. Ksiądz Stanisław Pakieła na emeryturze 
zamieszka w domu rodzinnym niedaleko Wyszkowa.                red.

25 czerwca b.r. ksiądz Stanisław Pakieła jako proboszcz odprawił 
ostatnią mszę świętą. W związku z odejściem na emeryturę, msza 
święta południowa była mszą pożegnalną. Uczestniczyli w niej 
bardzo licznie mieszkańcy i to nie tylko parafii Zyck, ale i okolicz-
nych parafii.
Punktualnie o godzinie 11:20 rozpoczęła się msza święta, podczas 
której ksiądz Stanisław Pakieła podziękował wszystkim z którymi, 
przez 32 lata współpracował jako proboszcz parafii Zyck. Przed 
końcowym błogosławieństwem delegacje parafian, strażaków, 
szkół, sołectw, instytucji współpracujących, zespołu ludowego 
działającego przy Stowarzyszeniu Nasza Przyszłość Słubic i Okolic, 
ministrantów, składały słowa podziękowania, życzenia, kwiaty na 
ręce księdza proboszcza. Wśród delegacji nie zabrakło również 
przedstawicieli naszego samorządu, który reprezentowali: Krzysz-
tof Dylicki – wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
rady gminy, Józef Walewski – radny rady powiatu. "Dałeś się 
poznać Drogi Księże Proboszczu jako człowiek wyjątkowo sympa-
tyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Pokazałeś, że 
dobry humor, żart, a przede wszystkim uśmiech – są niezbędne w 
kontaktach i z Panem Bogiem i z lokalną społecznością" – powie-
dział wójt Krzysztof Dylicki. Dziękując za współpracę dodał „ 
wspólnie chcemy też dołączyć dar, którego nie da się zapakować i 
przewiązać wstążką. Jest to dar naszej modlitwy i pamięci za 
wszelkie otrzymane od księdza Proboszcza dobro, za współpracę z 
samorządem gminnym we wszelkich sprawach związanych z 
funkcjonowaniem tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, za to, że 

MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY „Z WISŁĄ W TLE”



powitania dołączyli jeszcze strażacy z OSP Sielce. Barwna proce-
sja, ze sztandarami, feretronami, pododdziałem strażaków, orkie-
strą strażacką, władzami samorządowymi, wiernymi oczekiwała 
na przyjazd obrazu na ulicy Wiślanej, na skraju cmentarza 
parafialnego, gdzie obraz został powitany przez księdza biskupa 
Józefa Zawitkowskiego oraz księdza proboszcza Romana Bator-
skiego. Następnie procesja z wiernymi, przy asyście orkiestry 
strażackiej oraz pododdziału strażaków ruszyła w kierunku kościo-
ła. Podobnie jak w Zycku, również i w Słubicach obraz powitali 
przedstawiciele władz samorządowych: Krzysztof Dylicki – wójt 
gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Mariusz Bartos – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Stając przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, wójt Krzysztof Dylicki m.in. 
powiedział: „jako przedstawiciele samorządu stajemy przed Tobą 
i prosimy – umacniaj nas w miłości bliźniego, w poczuciu solidar-
ności całej samorządowej wspólnoty, w odpowiedzialności za 
słowa i czyny”.

Sprawowanej w kościele mszy świętej przewodniczył ks. Biskup 
Józef Zawitkowski. Orkiestra strażacka pod batutą kapelmistrza 
Szymona Ogrzebacza uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz 
przez dobę przebywał w parafii, skąd następnego dnia tj. 26 
marca 2017 r. około godz. 17-tej w asyście pododdziału strażaków 
oraz kolumny strażackich samochodów, udał się w dalszą 
pielgrzymkę, której kolejnym etapem była parafia Sanniki.

red. 

24 marca 2017 r. był dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu 
rozpoczęło się w parafiach naszej gminy nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu, z parafii Iłów, w asyście 
kolumny samochodów strażackich z jednostek OSP Wiączemin 
Polski, Piotrkówek, Juliszew, Suchodół oraz Słubice obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej przybył do parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła w Zycku. Jadąc od Piotrkówka do Zycka widać było drogę i 
budynki ozdobione chorągiewkami. Zgromadzeni wierni, poczty 
sztandarowe, strażacy, władze samorządowe gminy byli obecni 
przy krzyżu, obok cmentarza parafialnego w Zycku skąd obraz 
wzięli w swe ramiona  strażacy oraz wierni. W barwnej asyście, ze 
sztandarami i feretronami, w długiej procesji, w asyście orkiestry 
dętej OSP Słubice, obraz przybył do parafialnej świątyni, gdzie po 
powitaniu sprawowana była msza święta. W imieniu władz samo-
rządowych obraz Pani Jasnogórskiej powitali: Krzysztof Dylicki – 
wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Bartosz Jachowicz – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wójt w 
słowach powitania powiedział m.in. „ jako przedstawiciele samo-
rządu pragniemy podzielić się z Tobą radością z naszych osiągnięć 
i sukcesów, jednocześnie ufamy, że Ty, jako kochająca Matka, 
pocieszysz nas w porażkach, zmartwieniach i smutkach”. Na 
zakończenie przedstawił życzenie zawarte w słowach: „ błogosław 
Matko Dobrej Rady we wszystkich naszych zamierzeniach i spraw, 
aby ten czas nawiedzenia stał się nie tylko nową szkołą modlitwy, 
ale również ubogacił i ukierunkował nasze serca i umysły do 
podejmowania decyzji – dobrych decyzji” Sprawowanej w koście-
le mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Józef Zawitkowski. Orkie-
stra strażacka pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza 
uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz przez dobę przebywał 
w parafii, skąd następnego dnia tj. 25 marca 2017 r. w asyście 
pododdziału strażaków oraz kolumny strażackich samochodów, 
udał się w dalszą pielgrzymkę, której kolejnym etapem była 
parafia Słubice. 25-26 marca 2017 r. to czas nawiedzenia obrazu 
matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Marcina w Słubicach. 
Kolumna samochodów strażackich z OSP: Słubice, Piotrkówek, 
Wiączemin Polski, Suchodół i Juliszew pilotowała przejazd obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej z Zycka do Słubic. Na miejscu  
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od pierwszego do 
tegorocznego rajdu są z nami druhowie strażacy z OSP w 
Słubicach. Z tej okazji organizatorzy rajdu: Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie i wychowawcy koordy-
nujący Rajd wręczyli im na pamiątkę obraz Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy i okolicznościowy adres. Z taką obstawą bezpiecznie 
było ruszyć. Pierwszym przystankiem była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach,  gdzie do rajdu dołączyła spora grupa 
osób. Kolejna grupa dołączyła do nas w Piotrkówku. Trasa rajdu 
wiodła przez bardzo urozmaicone tereny. Wszystko przebiegało 
pomyślnie i o godzinie 17-tej ponad 100 uczestników rajdu dotar-
ło na mocarzewską polanę gdzie przy Ośrodku czekał na wszyst-
kich piknik z grochówką i muzyką. Kolejny rajd za rok. 

red.

V Międzygminny Rajd Rowerowy Sanniki - Mocarzewo- Słubice 
odbył się w tym roku 13 maja. Nieprzypadkowo tegorocznemu 
rajdowi towarzyszyło hasło " Z Wisłą w tle ", ponieważ rok 2017 
został ogłoszony "Rokiem Rzeki Wisły". Trasa rajdu wiodła 
bowiem nad sam brzeg rzeki Wisły skąd można było podziwiać jej 
malowniczą panoramę. Efekty pleneru fotograficznego, który się 
odbył na koronie wału przeciwpowodziowego można podziwiać w 
wystawie Galerii pod chmurką. Rajd został objęty honorowym 
patronatem starosty płockiego Mariusza Bieńka oraz starosty 
gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego. Wsparcia organizacyj-
nego udzielili Wójtowie Gmin: Słubice- Krzysztof Dylicki oraz  
Sanniki Gabriel Wieczorek. Byli oni m.in. sponsorami chust, które 
otrzymał każdy uczestnik rajdu. Rajd był bardzo dobrze zabezpie-
czony dzięki zaangażowaniu Policji z Płocka, Gostynina i Gąbina. 

WYDARZENIA

W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie trwają 
równolegle dwa kursy rolnictwa ekologicznego. Pierwszy rozpo-
czął się we wrześniu 2015 r. i zakończy się pod koniec sierpnia. 
Drugi, rozpoczęty w kwietniu 2016 r., będzie trwał do grudnia 
bieżącego roku. Obecnie nasi studenci odbywają praktyki w certy-
fikowanych gospodarstwach ekologicznych. W ramach kursu 
zobowiązani są do odbycia łącznie 14 miesięcy praktyk. 

 

Oprócz praktyk i intensywnych zjazdów stacjonarnych w Grzybo-
wie, podróżujemy także po całej Polsce zwiedzając gospodarstwa 
i poznając inne inicjatywy związane z rolnictwem ekologicznym. 
Wróciliśmy właśnie ze zjazdu studyjnego w Podlaskiem. Odwie-
dziliśmy tam współpracujących z nami rolników, którzy oprowa-
dzili nas po swoich certyfikowanych gospodarstwach: Wandę i 
Ryszarda Hryc w Jeńkach w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Joannę i Franka Dublerów w Miniewiczach, Krzysztofa 
Zembrowskiego w Bodakach, Mirosława Angielczyka w „Zioło-
wym Zakątku” w Korycinach. Zwiedziliśmy dwa przedsiębiorstwa 
przetwórcze: „Dary Natury” (Koryciny) i „Runo” w Hajnówce. 
Byliśmy w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach, założo-
nym przez Danutę i Jacka Kuroniów na skraju Puszczy Białowie-
skiej i w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studenci uczestniczą 
w ośmiu zjazdach studyjnych. Przed nami, w najbliższym czasie, 
jeszcze kolejne trzy takie zjazdy.. Szukamy dofinansowania na 
kolejny kurs, który planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Anna Sarzalska

20 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w 
miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 
roku, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Organizatorami rocznicowego spotkania byli strażacy 
ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Wójt Gminy Bulkowo – 
Gabriel Graczyk, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna 
Milczarek, radni z terenu Gminy Słubice, sołtysi, poczty sztandaro-
we OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Julisze-
wie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Grabiu Polskim oraz miesz-
kańcy. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy 
kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Troszynie Polskim - Ksiądz 
Stanisław Pietkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczył również 
Proboszcz Parafii Zyck Polski - Stanisław Pakieła. W jej trakcie 
modlono się o to aby sytuacja , która miała miejsce w 2010 roku 
nigdy się już nie powtórzyła. Po zakończeniu uroczystości druho-
wie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestników  na 
symboliczny  poczęstunek.

Jarosław Lenarcik

bardzo ważny i trudny etap historii naszej gminy jest nierozerwal-
nie związany z Twoją Księże Proboszczu, posługą duszpasterską. 
Życzymy dobrego zdrowia, a na ten kolejny życiowy etap – takiej 
życzliwości i zaufania, na jaką Księże Proboszczu zapracowałeś 
sobie w tej parafii. Niech ten kolejny życiowy etap będzie ogrom-
nym zbiorem samych miłych chwil i momentów”. Mszę pożegnal-
ną uświetniała orkiestra strażacka OSP Słubice pod batutą Szymo-
na Ogrzebacza, kończąc tradycyjną melodią „Sto lat” tą podniosłą 
i uroczystą chwilę. Ksiądz Stanisław Pakieła na emeryturze 
zamieszka w domu rodzinnym niedaleko Wyszkowa.                red.

25 czerwca b.r. ksiądz Stanisław Pakieła jako proboszcz odprawił 
ostatnią mszę świętą. W związku z odejściem na emeryturę, msza 
święta południowa była mszą pożegnalną. Uczestniczyli w niej 
bardzo licznie mieszkańcy i to nie tylko parafii Zyck, ale i okolicz-
nych parafii.
Punktualnie o godzinie 11:20 rozpoczęła się msza święta, podczas 
której ksiądz Stanisław Pakieła podziękował wszystkim z którymi, 
przez 32 lata współpracował jako proboszcz parafii Zyck. Przed 
końcowym błogosławieństwem delegacje parafian, strażaków, 
szkół, sołectw, instytucji współpracujących, zespołu ludowego 
działającego przy Stowarzyszeniu Nasza Przyszłość Słubic i Okolic, 
ministrantów, składały słowa podziękowania, życzenia, kwiaty na 
ręce księdza proboszcza. Wśród delegacji nie zabrakło również 
przedstawicieli naszego samorządu, który reprezentowali: Krzysz-
tof Dylicki – wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
rady gminy, Józef Walewski – radny rady powiatu. "Dałeś się 
poznać Drogi Księże Proboszczu jako człowiek wyjątkowo sympa-
tyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Pokazałeś, że 
dobry humor, żart, a przede wszystkim uśmiech – są niezbędne w 
kontaktach i z Panem Bogiem i z lokalną społecznością" – powie-
dział wójt Krzysztof Dylicki. Dziękując za współpracę dodał „ 
wspólnie chcemy też dołączyć dar, którego nie da się zapakować i 
przewiązać wstążką. Jest to dar naszej modlitwy i pamięci za 
wszelkie otrzymane od księdza Proboszcza dobro, za współpracę z 
samorządem gminnym we wszelkich sprawach związanych z 
funkcjonowaniem tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, za to, że 

uroczystość przypadła właścicielowi pałacu w Słubicach -Sławomi-
rowi Ambroziakowi. Po krótkiej modlitwie księdza Ryszarda 
Chludzińskiego, głos zabierali m.in. generał Sławomir Dygnatow-
ski, wójt Gminy - Krzysztof Dylicki, Marian Kłoszewski - kustosz 
tego szczególnego miejsca, Gniewomir Rokosz Kuczyński oraz 
mieszkanka gminy Wanda Świderska. „Już 7 lat minęło od czasu, 
kiedy poranek kwietniowy spojrzał w zrozpaczone oblicza 
Polaków iprzyniósł im tragiczną nowinę. Nasi rodacy zginęli”. Tak 
rozpoczął swoje wystąpienie wójt - Krzysztof Dylicki. Odniósł się 
również do tego szczególnego miejsca pamięci podkreślając: 
„znajdujemy się niby w zwyczajnym miejscu, na terenie gminy 
Słubice. Ale symboliczne grzybowskie dęby, które co roku 
odradzają się do życia i szumiące między nimi brzozy i sosny – 
tworzą to miejsce, miejscem pamięci. Pamięci o pasażerach biało-
-czerwonego Tupolewa, pasażerach, którzy realizowali wspólnie 
wielką misję patriotyczną. Służyli Polsce i w tej służbie oddali 
życie”. Po wystąpieniach okolicznościowych przystąpiono do 
uroczystego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.  Uroczystą 
oprawę zapewniła Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą kapelmistrza – druha 
Szymona Ogrzebacza. Ostatnim punktem był ogólny poczęstunek  
tradycyjną wojskową grochówką.
Przed rozpoczęciem uroczystości w Grzybowie, generał Sławomir 
Dygnatowski wraz z małżonką, wójtem Krzysztofem Dylickim, 
Krzysztofem Konstantym Radziwiłłem i panem Sławomirem 
Ambroziakiem złożyli hołd  żołnierzom poległym na terenie Słubic 
we wrześniu 1939 r. i spoczywającym na miejscowym cmentarzu. 
                red.  

8 kwietnia 2017 r. przy żywym pomniku 96 dębów w Grzybowie, 
upamiętniającym ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oddano 
hołd ofiarom tego tragicznego wydarzenia. Podobnie jak w roku 
ubiegłym organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, 
Fundacja "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. W obchodach 
udział wzięli m.in. generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławo-
mir Dygnatowski, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, 
kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Marlena Mazurska, Krzysztof Konstan-
ty Radziwiłł, dyrektor generalny Instytutu Tradycji RP – Gniewomir 
Rokosz Kuczyński,  wójt Gminy Słubice -Krzysztof Dylicki, przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Słubice - Mariusz Bartos, radni Gminy Słubice, 
właścicielka pałacu w Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska, 
przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych,  poczty sztandarowe i druhowie jedno-
stek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych 
szkół oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe oraz strażaków w 
szyku zwartym na plac uroczystości wprowadził komendant 
gminny Związku OSP RP – Wiesław Cichosz, pododdział umundu-
rowanych strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew, 
Wiączemin Polski i Grzybów poprowadził wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach – Marek Tarka. 
Honorową wartę przy krzyżu, pod którym  złożona jest  urna z 
ziemią z miejsca katastrofy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akade-
mii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, który-
mi dowodził pułkownik Paweł Kamiński- z-ca dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji. Rola prowadzącego   
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gmin północnego Mazowsza” przygotowanym przez Teatr Drama-
tyczny w Płocku.

Z ciepłym przyjęciem spotkał się również występ Orkiestry Dętej 
OSP w Słubicach. Jak każdego roku ważnym punktem obchodów 
było nabożeństwo ekumeniczne odprawiane wspólnie przez księży 
różnych wyznań chrześcijańskich. Stanowiło sposobność nie tylko 

Teren przy dawnym kościele ewangelickim w Wiączeminie Polskim 
po raz kolejny gościł uczestników Święta Jana. Pomysł obchodów 
święta zainicjowany został w 2004 roku przez Stowarzyszenie 
ZIARNO. Miało to na celu przybliżenie mieszkańcom dawnej historii 
tego obiektu, który przed wojną służył jako miejsce kultu olender-
skim osadnikom, a po wojnie stał się katolicką świątynią. Było też  
próbą zainteresowania różnych instytucji ochroną tego miejsca i 
powstrzymania procesu popadania w ruinę. Dzisiaj z perspektywy 
tych wielu lat widać, że społeczne zaangażowanie nie poszło na 
marne. Dzięki zakupieniu budynku i przylegającego terenu przez 
Muzeum Mazowieckie możliwe stało się odrestaurowanie obiektu i 
stworzenie  bardzo obiecujących planów na przyszłość. Powstał w 
tym miejscu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego. Dlatego prawdo-
podobnie w przyszłym roku festyn na Święto Jana będzie odbywało 
się w zmienionej scenerii, gdyż w pobliże odnowionej świątyni 
zostaną przeniesione autentyczne dawne zagrody olenderskie. 
Bardzo przyjemnie było w dniu święta zmierzać wśród pszenicznych 
łanów na teren skansenu. Tegoroczne świętowanie zyskało dodatko-
wy walor, gdyż rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wisły. Organizato-
-rzy zadbali, by festyn został uświetniony widowiskiem plenerowym 
pod tytułem „Na Wiśle śpiewają oryle – szlakiem nadwiślańskich 



powitania dołączyli jeszcze strażacy z OSP Sielce. Barwna proce-
sja, ze sztandarami, feretronami, pododdziałem strażaków, orkie-
strą strażacką, władzami samorządowymi, wiernymi oczekiwała 
na przyjazd obrazu na ulicy Wiślanej, na skraju cmentarza 
parafialnego, gdzie obraz został powitany przez księdza biskupa 
Józefa Zawitkowskiego oraz księdza proboszcza Romana Bator-
skiego. Następnie procesja z wiernymi, przy asyście orkiestry 
strażackiej oraz pododdziału strażaków ruszyła w kierunku kościo-
ła. Podobnie jak w Zycku, również i w Słubicach obraz powitali 
przedstawiciele władz samorządowych: Krzysztof Dylicki – wójt 
gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Mariusz Bartos – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Stając przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, wójt Krzysztof Dylicki m.in. 
powiedział: „jako przedstawiciele samorządu stajemy przed Tobą 
i prosimy – umacniaj nas w miłości bliźniego, w poczuciu solidar-
ności całej samorządowej wspólnoty, w odpowiedzialności za 
słowa i czyny”.

Sprawowanej w kościele mszy świętej przewodniczył ks. Biskup 
Józef Zawitkowski. Orkiestra strażacka pod batutą kapelmistrza 
Szymona Ogrzebacza uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz 
przez dobę przebywał w parafii, skąd następnego dnia tj. 26 
marca 2017 r. około godz. 17-tej w asyście pododdziału strażaków 
oraz kolumny strażackich samochodów, udał się w dalszą 
pielgrzymkę, której kolejnym etapem była parafia Sanniki.

red. 

24 marca 2017 r. był dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu 
rozpoczęło się w parafiach naszej gminy nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu, z parafii Iłów, w asyście 
kolumny samochodów strażackich z jednostek OSP Wiączemin 
Polski, Piotrkówek, Juliszew, Suchodół oraz Słubice obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej przybył do parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła w Zycku. Jadąc od Piotrkówka do Zycka widać było drogę i 
budynki ozdobione chorągiewkami. Zgromadzeni wierni, poczty 
sztandarowe, strażacy, władze samorządowe gminy byli obecni 
przy krzyżu, obok cmentarza parafialnego w Zycku skąd obraz 
wzięli w swe ramiona  strażacy oraz wierni. W barwnej asyście, ze 
sztandarami i feretronami, w długiej procesji, w asyście orkiestry 
dętej OSP Słubice, obraz przybył do parafialnej świątyni, gdzie po 
powitaniu sprawowana była msza święta. W imieniu władz samo-
rządowych obraz Pani Jasnogórskiej powitali: Krzysztof Dylicki – 
wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Bartosz Jachowicz – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wójt w 
słowach powitania powiedział m.in. „ jako przedstawiciele samo-
rządu pragniemy podzielić się z Tobą radością z naszych osiągnięć 
i sukcesów, jednocześnie ufamy, że Ty, jako kochająca Matka, 
pocieszysz nas w porażkach, zmartwieniach i smutkach”. Na 
zakończenie przedstawił życzenie zawarte w słowach: „ błogosław 
Matko Dobrej Rady we wszystkich naszych zamierzeniach i spraw, 
aby ten czas nawiedzenia stał się nie tylko nową szkołą modlitwy, 
ale również ubogacił i ukierunkował nasze serca i umysły do 
podejmowania decyzji – dobrych decyzji” Sprawowanej w koście-
le mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Józef Zawitkowski. Orkie-
stra strażacka pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza 
uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz przez dobę przebywał 
w parafii, skąd następnego dnia tj. 25 marca 2017 r. w asyście 
pododdziału strażaków oraz kolumny strażackich samochodów, 
udał się w dalszą pielgrzymkę, której kolejnym etapem była 
parafia Słubice. 25-26 marca 2017 r. to czas nawiedzenia obrazu 
matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Marcina w Słubicach. 
Kolumna samochodów strażackich z OSP: Słubice, Piotrkówek, 
Wiączemin Polski, Suchodół i Juliszew pilotowała przejazd obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej z Zycka do Słubic. Na miejscu  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od pierwszego do 
tegorocznego rajdu są z nami druhowie strażacy z OSP w 
Słubicach. Z tej okazji organizatorzy rajdu: Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie i wychowawcy koordy-
nujący Rajd wręczyli im na pamiątkę obraz Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy i okolicznościowy adres. Z taką obstawą bezpiecznie 
było ruszyć. Pierwszym przystankiem była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach,  gdzie do rajdu dołączyła spora grupa 
osób. Kolejna grupa dołączyła do nas w Piotrkówku. Trasa rajdu 
wiodła przez bardzo urozmaicone tereny. Wszystko przebiegało 
pomyślnie i o godzinie 17-tej ponad 100 uczestników rajdu dotar-
ło na mocarzewską polanę gdzie przy Ośrodku czekał na wszyst-
kich piknik z grochówką i muzyką. Kolejny rajd za rok. 

red.

V Międzygminny Rajd Rowerowy Sanniki - Mocarzewo- Słubice 
odbył się w tym roku 13 maja. Nieprzypadkowo tegorocznemu 
rajdowi towarzyszyło hasło " Z Wisłą w tle ", ponieważ rok 2017 
został ogłoszony "Rokiem Rzeki Wisły". Trasa rajdu wiodła 
bowiem nad sam brzeg rzeki Wisły skąd można było podziwiać jej 
malowniczą panoramę. Efekty pleneru fotograficznego, który się 
odbył na koronie wału przeciwpowodziowego można podziwiać w 
wystawie Galerii pod chmurką. Rajd został objęty honorowym 
patronatem starosty płockiego Mariusza Bieńka oraz starosty 
gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego. Wsparcia organizacyj-
nego udzielili Wójtowie Gmin: Słubice- Krzysztof Dylicki oraz  
Sanniki Gabriel Wieczorek. Byli oni m.in. sponsorami chust, które 
otrzymał każdy uczestnik rajdu. Rajd był bardzo dobrze zabezpie-
czony dzięki zaangażowaniu Policji z Płocka, Gostynina i Gąbina. 
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W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie trwają 
równolegle dwa kursy rolnictwa ekologicznego. Pierwszy rozpo-
czął się we wrześniu 2015 r. i zakończy się pod koniec sierpnia. 
Drugi, rozpoczęty w kwietniu 2016 r., będzie trwał do grudnia 
bieżącego roku. Obecnie nasi studenci odbywają praktyki w certy-
fikowanych gospodarstwach ekologicznych. W ramach kursu 
zobowiązani są do odbycia łącznie 14 miesięcy praktyk. 

 

Oprócz praktyk i intensywnych zjazdów stacjonarnych w Grzybo-
wie, podróżujemy także po całej Polsce zwiedzając gospodarstwa 
i poznając inne inicjatywy związane z rolnictwem ekologicznym. 
Wróciliśmy właśnie ze zjazdu studyjnego w Podlaskiem. Odwie-
dziliśmy tam współpracujących z nami rolników, którzy oprowa-
dzili nas po swoich certyfikowanych gospodarstwach: Wandę i 
Ryszarda Hryc w Jeńkach w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Joannę i Franka Dublerów w Miniewiczach, Krzysztofa 
Zembrowskiego w Bodakach, Mirosława Angielczyka w „Zioło-
wym Zakątku” w Korycinach. Zwiedziliśmy dwa przedsiębiorstwa 
przetwórcze: „Dary Natury” (Koryciny) i „Runo” w Hajnówce. 
Byliśmy w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach, założo-
nym przez Danutę i Jacka Kuroniów na skraju Puszczy Białowie-
skiej i w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studenci uczestniczą 
w ośmiu zjazdach studyjnych. Przed nami, w najbliższym czasie, 
jeszcze kolejne trzy takie zjazdy.. Szukamy dofinansowania na 
kolejny kurs, który planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Anna Sarzalska

20 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w 
miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 
roku, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Organizatorami rocznicowego spotkania byli strażacy 
ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Wójt Gminy Bulkowo – 
Gabriel Graczyk, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna 
Milczarek, radni z terenu Gminy Słubice, sołtysi, poczty sztandaro-
we OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Julisze-
wie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Grabiu Polskim oraz miesz-
kańcy. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy 
kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Troszynie Polskim - Ksiądz 
Stanisław Pietkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczył również 
Proboszcz Parafii Zyck Polski - Stanisław Pakieła. W jej trakcie 
modlono się o to aby sytuacja , która miała miejsce w 2010 roku 
nigdy się już nie powtórzyła. Po zakończeniu uroczystości druho-
wie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestników  na 
symboliczny  poczęstunek.

Jarosław Lenarcik

25 czerwca b.r. ksiądz Stanisław Pakieła jako proboszcz odprawił 
ostatnią mszę świętą. W związku z odejściem na emeryturę, msza 
święta południowa była mszą pożegnalną. Uczestniczyli w niej 
bardzo licznie mieszkańcy i to nie tylko parafii Zyck, ale i okolicz-
nych parafii.
Punktualnie o godzinie 11:20 rozpoczęła się msza święta, podczas 
której ksiądz Stanisław Pakieła podziękował wszystkim z którymi, 
przez 32 lata współpracował jako proboszcz parafii Zyck. Przed 
końcowym błogosławieństwem delegacje parafian, strażaków, 
szkół, sołectw, instytucji współpracujących, zespołu ludowego 
działającego przy Stowarzyszeniu Nasza Przyszłość Słubic i Okolic, 
ministrantów, składały słowa podziękowania, życzenia, kwiaty na 
ręce księdza proboszcza. Wśród delegacji nie zabrakło również 
przedstawicieli naszego samorządu, który reprezentowali: Krzysz-
tof Dylicki – wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
rady gminy, Józef Walewski – radny rady powiatu. "Dałeś się 
poznać Drogi Księże Proboszczu jako człowiek wyjątkowo sympa-
tyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Pokazałeś, że 
dobry humor, żart, a przede wszystkim uśmiech – są niezbędne w 
kontaktach i z Panem Bogiem i z lokalną społecznością" – powie-
dział wójt Krzysztof Dylicki. Dziękując za współpracę dodał „ 
wspólnie chcemy też dołączyć dar, którego nie da się zapakować i 
przewiązać wstążką. Jest to dar naszej modlitwy i pamięci za 
wszelkie otrzymane od księdza Proboszcza dobro, za współpracę z 
samorządem gminnym we wszelkich sprawach związanych z 
funkcjonowaniem tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, za to, że 

uroczystość przypadła właścicielowi pałacu w Słubicach -Sławomi-
rowi Ambroziakowi. Po krótkiej modlitwie księdza Ryszarda 
Chludzińskiego, głos zabierali m.in. generał Sławomir Dygnatow-
ski, wójt Gminy - Krzysztof Dylicki, Marian Kłoszewski - kustosz 
tego szczególnego miejsca, Gniewomir Rokosz Kuczyński oraz 
mieszkanka gminy Wanda Świderska. „Już 7 lat minęło od czasu, 
kiedy poranek kwietniowy spojrzał w zrozpaczone oblicza 
Polaków iprzyniósł im tragiczną nowinę. Nasi rodacy zginęli”. Tak 
rozpoczął swoje wystąpienie wójt - Krzysztof Dylicki. Odniósł się 
również do tego szczególnego miejsca pamięci podkreślając: 
„znajdujemy się niby w zwyczajnym miejscu, na terenie gminy 
Słubice. Ale symboliczne grzybowskie dęby, które co roku 
odradzają się do życia i szumiące między nimi brzozy i sosny – 
tworzą to miejsce, miejscem pamięci. Pamięci o pasażerach biało-
-czerwonego Tupolewa, pasażerach, którzy realizowali wspólnie 
wielką misję patriotyczną. Służyli Polsce i w tej służbie oddali 
życie”. Po wystąpieniach okolicznościowych przystąpiono do 
uroczystego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.  Uroczystą 
oprawę zapewniła Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą kapelmistrza – druha 
Szymona Ogrzebacza. Ostatnim punktem był ogólny poczęstunek  
tradycyjną wojskową grochówką.
Przed rozpoczęciem uroczystości w Grzybowie, generał Sławomir 
Dygnatowski wraz z małżonką, wójtem Krzysztofem Dylickim, 
Krzysztofem Konstantym Radziwiłłem i panem Sławomirem 
Ambroziakiem złożyli hołd  żołnierzom poległym na terenie Słubic 
we wrześniu 1939 r. i spoczywającym na miejscowym cmentarzu. 
                red.  

8 kwietnia 2017 r. przy żywym pomniku 96 dębów w Grzybowie, 
upamiętniającym ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oddano 
hołd ofiarom tego tragicznego wydarzenia. Podobnie jak w roku 
ubiegłym organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, 
Fundacja "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. W obchodach 
udział wzięli m.in. generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławo-
mir Dygnatowski, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, 
kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Marlena Mazurska, Krzysztof Konstan-
ty Radziwiłł, dyrektor generalny Instytutu Tradycji RP – Gniewomir 
Rokosz Kuczyński,  wójt Gminy Słubice -Krzysztof Dylicki, przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Słubice - Mariusz Bartos, radni Gminy Słubice, 
właścicielka pałacu w Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska, 
przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych,  poczty sztandarowe i druhowie jedno-
stek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych 
szkół oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe oraz strażaków w 
szyku zwartym na plac uroczystości wprowadził komendant 
gminny Związku OSP RP – Wiesław Cichosz, pododdział umundu-
rowanych strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew, 
Wiączemin Polski i Grzybów poprowadził wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach – Marek Tarka. 
Honorową wartę przy krzyżu, pod którym  złożona jest  urna z 
ziemią z miejsca katastrofy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akade-
mii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, który-
mi dowodził pułkownik Paweł Kamiński- z-ca dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji. Rola prowadzącego   

gmin północnego Mazowsza” przygotowanym przez Teatr Drama-
tyczny w Płocku.

Z ciepłym przyjęciem spotkał się również występ Orkiestry Dętej 
OSP w Słubicach. Jak każdego roku ważnym punktem obchodów 
było nabożeństwo ekumeniczne odprawiane wspólnie przez księży 
różnych wyznań chrześcijańskich. Stanowiło sposobność nie tylko 

Teren przy dawnym kościele ewangelickim w Wiączeminie Polskim 
po raz kolejny gościł uczestników Święta Jana. Pomysł obchodów 
święta zainicjowany został w 2004 roku przez Stowarzyszenie 
ZIARNO. Miało to na celu przybliżenie mieszkańcom dawnej historii 
tego obiektu, który przed wojną służył jako miejsce kultu olender-
skim osadnikom, a po wojnie stał się katolicką świątynią. Było też  
próbą zainteresowania różnych instytucji ochroną tego miejsca i 
powstrzymania procesu popadania w ruinę. Dzisiaj z perspektywy 
tych wielu lat widać, że społeczne zaangażowanie nie poszło na 
marne. Dzięki zakupieniu budynku i przylegającego terenu przez 
Muzeum Mazowieckie możliwe stało się odrestaurowanie obiektu i 
stworzenie  bardzo obiecujących planów na przyszłość. Powstał w 
tym miejscu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego. Dlatego prawdo-
podobnie w przyszłym roku festyn na Święto Jana będzie odbywało 
się w zmienionej scenerii, gdyż w pobliże odnowionej świątyni 
zostaną przeniesione autentyczne dawne zagrody olenderskie. 
Bardzo przyjemnie było w dniu święta zmierzać wśród pszenicznych 
łanów na teren skansenu. Tegoroczne świętowanie zyskało dodatko-
wy walor, gdyż rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wisły. Organizato-
-rzy zadbali, by festyn został uświetniony widowiskiem plenerowym 
pod tytułem „Na Wiśle śpiewają oryle – szlakiem nadwiślańskich 

wych: w Świniarach i Słubicach. Z pewnością każdy z uczestników 
festynu mógł również znaleźć interesującego go wystawcę, 
rękodzielnika, stoisko lub zajęcie, a przede wszystkim samodzielnie 
upleść świętojański wianek. Imprezę zakończyło zgodnie z tradycją 
przejście nad Wisłę i puszczenie wianków na rzekę.

Paweł Uliński

do spotkania ewangelików z katolikami, ale także do refleksji, jakie 
wnioski powinniśmy wyciągać z historii, by znajdować to, co ludzi 
łączy, a nie dzieli. Po nabożeństwie w atmosferę ludowego festynu 
świetnie wprowadził występ Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. 
Bardzo miłym akcentem były też występy dzieci ze szkół podstawo

OBCHODY 10-LECIA GMINNEGO KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W SŁUBICACH
w Płocku i koleżankę Halinę Okraska, która przewodniczącą naszego 
Koła była na początku. To ona bardzo dobrze i z oddaniem kierowała 
pracą w Kole. Wspominamy Halinkę bardzo miło. Koło nasze w 2014 
roku w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej podjęło zadanie 
budowy pomnika Jana Olaka -nauczyciela, kierownika Szkoły 
Powszechnej w Słubicach, zamordowanego w wieku 37 lat w obozie 
koncentracyjnym w Mathausen- Gusen w 1940 r. I tu potrzebna była 
współpraca ze środowiskiem słubickim, środowiskiem oświatowym 
gminy, z radnymi z terenu gminy, przedsiębiorcami, absolwentami 
Szkoły Podstawowej w Słubicach zamieszkałymi w różnych 
miejscach Polski i poza jej granicami. Wszystkim wspierającym 
podziękowaliśmy za przekazane środki finansowe i zaprosiliśmy na 
odsłonięcie Pomnika, które odbyło się 15 września 2014 r. Pracą 
Komitetu Budowy Pomnika kierowała koleżanka Zofia Kujawa, która 
bardzo zaangażowała się w realizacje tego zadania. 
Każdego roku pani prezes Ewa Kowalak pomaga nam w organizacji 
wczasów dla nauczycieli emerytów i ich członków rodzin, którzy od 
2009 roku wyjeżdżają bardzo liczną grupą (ponad czterdziestooso-
bową) autokarem, w okresie letnim nad nasze morze. Lubimy 
również wyjazdy do teatru lub kina. Szczególnie ważną rzeczą jest, że 
jesteśmy w Kole razem, rozmawiamy z sobą, podejmujemy tematy  
oświatowe i związkowe, leżące nam głęboko na sercu, jak również 
tematykę społeczno -samorządową i dotyczącą naszych rodzin. 
Po części oficjalnej zebrani goście obejrzeli spektakl muzyczny 
przygotowany przez pracowników i grupę przyjaciół Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Słubicach zatytułowany „Piosenka przypomni 
Ci…Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”. Była to niepowtarzalna 
okazja, by odbyć muzyczną podróż w lata dwudzieste i trzydzieste XX 
wieku. Wszystkim obejrzany spektakl bardzo podobał się i nagrodzo-
ny został gromkimi brawami. 
Naszą uroczystość wzbogacił pobyt u Państwa Ewy i Włodzimierza 
Olewników zamieszkałych w naszej gminie w pałacu w Studzieńcu. 
To godne wyjątkowego podziwu, że zakupiony przez Państwa Olew-
ników kilka lat temu Zespół Pałacowo-Parkowy w Studzieńcu będący 
w kompletnej ruinie już odbudowali. Według dokumentacji konser-
watorskiej trwają dalsze prace wykończeniowe. Wyrażamy Państwu 
Olewnikom nasze uznanie za piękne i szybkie odrestaurowanie tego 
obiektu. W miłej atmosferze zwiedziliśmy Pałac i jego obejście. Przy 
kawie, herbacie na tarasie podziwialiśmy piękny ogród. Koleżanka 
Zofia Kujawa zapoznała z historią tego miejsca. 

Następnie udaliśmy się na obiad do „Rafallo” w Bończy. Tam wysłu-
chaliśmy koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej przy OSP w 
Słubicach. Obecnie orkiestra liczy 30 członków z czego dzieci i 
młodzież stanowią 90% składu osobowego orkiestry. Koncert 
bardzo wszystkim podobał się.  Uważamy, że  posiadanie w gminie 
takiej orkiestry jest zaszczytem. Spotkanie, które odbyło się  to efekt 
współdziałania naszego Koła z: 
- panem Krzysztofem Dylickim- wójtem gminy Słubice,

26 maja 2017 roku Koło Emerytów Rencistów przy Ognisku Gmin-
nym ZNP w Słubicach zorganizowało III spotkanie integracyjne 
połączone z obchodami Dnia Matki i 10-lecia działalności Koła. W 
uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście z władz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Płocku: pani Ewa Kowalak- prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku wraz z wiceprezesami, pan 
Marian Choczyński wiceprezes Oddziału Miejskiego ZNP w Płocku, 
pani Katarzyna Król- przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i 
Rencistów w Płocku. Pan Władysław Mąkowski przewodniczący SEiR 
Powiatu Płockiego ZNP. Starostwo płockie reprezentowała pani 
Iwona Sierocka wicestarosta powiatu płockiego. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas władze samorządowe naszej gminy, na czele z panem 
Krzysztofem Dylickim – wójtem gminy Słubice i panią Katarzyną
Moniką Milczarek przewodniczącą Rady Gminy. Nie zabrakło 
również na tej uroczystości pań, które są dyrektorami placówek 
oświatowych na terenie naszej gminy. 
Pierwsza część uroczystości odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach, gdzie przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów 
przy ognisku gm. ZNP w Słubicach Jadwiga Banasiak serdecznie 
powitała przybyłych gości i zapoznała z działalnością Koła na 
przestrzeni 10 lat. Koło w Słubicach liczy 14 członków. Honorowym 
członkiem jest pani Cecylia Milczarek- poetka ludowa, która 30 lat 
temu założyła Zespół Ludowy Grzybowianki. Dużym dobrodziej-
stwem jest to, że w powiecie płockim istnieją Koła Emerytów i Renci-
stów przy Ogniskach Gminnych ZNP i nauczyciele emeryci mogą 
spotykać się, wymieniać doświadczeniami, organizować czas 
wolny,realizować wyznaczone przez samych siebie cele i zadania. 

Tradycja naszych kół jest to, że każdego roku spotykamy się w innej 
miejscowości. Są to tzw. spotkania integracyjne. 
Przewodnicząca Koła przedstawiła najważniejsze formy pracy i 
zadania, które udało się zrealizować. Zaznaczyła, że zamierzone cele 
i zadania najlepiej realizuje się we współpracy z innymi ludźmi i 
instytucjami. Do tego potrzebny jest entuzjazm, dobre chęci i zaufa-
nie. W czasie minionej dekady zorganizowaliśmy trzy rajdy rowero-
we z udziałem bardzo licznej grupy społeczeństwa słubickiego, które 
zakończono piknikami przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, jedno na boisku szkolnym. Wszyscy świetnie bawili się 
przy muzyce Zespołu Grzybowianki. Tu potrzebna była współpraca z 
miejscową wówczas policją i strażą pożarną w Słubicach- którzy 
czuwali nad naszym bezpieczeństwem oraz z panem Józefem 
Walewskim- wtedy Wójtem Gminy. Niektóre koleżanki z naszego 
Koła systematycznie uczestniczą w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach. Takie spotkania 
odbywają się raz w miesiącu. W pracy Koła znajduje również swoje 
poczesne miejsce pamięć o tych, co tworzyli ZNP, a już odeszli. 
Wspominamy panią Zofię Kapturowską- prezes Oddziału Pow. ZNP  



24 marca 2017 r. był dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu 
rozpoczęło się w parafiach naszej gminy nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu, z parafii Iłów, w asyście 
kolumny samochodów strażackich z jednostek OSP Wiączemin 
Polski, Piotrkówek, Juliszew, Suchodół oraz Słubice obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej przybył do parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła w Zycku. Jadąc od Piotrkówka do Zycka widać było drogę i 
budynki ozdobione chorągiewkami. Zgromadzeni wierni, poczty 
sztandarowe, strażacy, władze samorządowe gminy byli obecni 
przy krzyżu, obok cmentarza parafialnego w Zycku skąd obraz 
wzięli w swe ramiona  strażacy oraz wierni. W barwnej asyście, ze 
sztandarami i feretronami, w długiej procesji, w asyście orkiestry 
dętej OSP Słubice, obraz przybył do parafialnej świątyni, gdzie po 
powitaniu sprawowana była msza święta. W imieniu władz samo-
rządowych obraz Pani Jasnogórskiej powitali: Krzysztof Dylicki – 
wójt gminy, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy i 
Bartosz Jachowicz – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wójt w 
słowach powitania powiedział m.in. „ jako przedstawiciele samo-
rządu pragniemy podzielić się z Tobą radością z naszych osiągnięć 
i sukcesów, jednocześnie ufamy, że Ty, jako kochająca Matka, 
pocieszysz nas w porażkach, zmartwieniach i smutkach”. Na 
zakończenie przedstawił życzenie zawarte w słowach: „ błogosław 
Matko Dobrej Rady we wszystkich naszych zamierzeniach i spraw, 
aby ten czas nawiedzenia stał się nie tylko nową szkołą modlitwy, 
ale również ubogacił i ukierunkował nasze serca i umysły do 
podejmowania decyzji – dobrych decyzji” Sprawowanej w koście-
le mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Józef Zawitkowski. Orkie-
stra strażacka pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza 
uświetniała powitalną mszę świętą. Obraz przez dobę przebywał 
w parafii, skąd następnego dnia tj. 25 marca 2017 r. w asyście 
pododdziału strażaków oraz kolumny strażackich samochodów, 
udał się w dalszą pielgrzymkę, której kolejnym etapem była 
parafia Słubice. 25-26 marca 2017 r. to czas nawiedzenia obrazu 
matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Marcina w Słubicach. 
Kolumna samochodów strażackich z OSP: Słubice, Piotrkówek, 
Wiączemin Polski, Suchodół i Juliszew pilotowała przejazd obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej z Zycka do Słubic. Na miejscu  
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W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie trwają 
równolegle dwa kursy rolnictwa ekologicznego. Pierwszy rozpo-
czął się we wrześniu 2015 r. i zakończy się pod koniec sierpnia. 
Drugi, rozpoczęty w kwietniu 2016 r., będzie trwał do grudnia 
bieżącego roku. Obecnie nasi studenci odbywają praktyki w certy-
fikowanych gospodarstwach ekologicznych. W ramach kursu 
zobowiązani są do odbycia łącznie 14 miesięcy praktyk. 

 

Oprócz praktyk i intensywnych zjazdów stacjonarnych w Grzybo-
wie, podróżujemy także po całej Polsce zwiedzając gospodarstwa 
i poznając inne inicjatywy związane z rolnictwem ekologicznym. 
Wróciliśmy właśnie ze zjazdu studyjnego w Podlaskiem. Odwie-
dziliśmy tam współpracujących z nami rolników, którzy oprowa-
dzili nas po swoich certyfikowanych gospodarstwach: Wandę i 
Ryszarda Hryc w Jeńkach w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Joannę i Franka Dublerów w Miniewiczach, Krzysztofa 
Zembrowskiego w Bodakach, Mirosława Angielczyka w „Zioło-
wym Zakątku” w Korycinach. Zwiedziliśmy dwa przedsiębiorstwa 
przetwórcze: „Dary Natury” (Koryciny) i „Runo” w Hajnówce. 
Byliśmy w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach, założo-
nym przez Danutę i Jacka Kuroniów na skraju Puszczy Białowie-
skiej i w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studenci uczestniczą 
w ośmiu zjazdach studyjnych. Przed nami, w najbliższym czasie, 
jeszcze kolejne trzy takie zjazdy.. Szukamy dofinansowania na 
kolejny kurs, który planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Anna Sarzalska

20 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w 
miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 
roku, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Organizatorami rocznicowego spotkania byli strażacy 
ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Wójt Gminy Bulkowo – 
Gabriel Graczyk, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna 
Milczarek, radni z terenu Gminy Słubice, sołtysi, poczty sztandaro-
we OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Julisze-
wie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Grabiu Polskim oraz miesz-
kańcy. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy 
kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Troszynie Polskim - Ksiądz 
Stanisław Pietkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczył również 
Proboszcz Parafii Zyck Polski - Stanisław Pakieła. W jej trakcie 
modlono się o to aby sytuacja , która miała miejsce w 2010 roku 
nigdy się już nie powtórzyła. Po zakończeniu uroczystości druho-
wie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestników  na 
symboliczny  poczęstunek.

Jarosław Lenarcik

8 kwietnia 2017 r. przy żywym pomniku 96 dębów w Grzybowie, 
upamiętniającym ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oddano 
hołd ofiarom tego tragicznego wydarzenia. Podobnie jak w roku 
ubiegłym organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, 
Fundacja "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. W obchodach 
udział wzięli m.in. generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławo-
mir Dygnatowski, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, 
kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Marlena Mazurska, Krzysztof Konstan-
ty Radziwiłł, dyrektor generalny Instytutu Tradycji RP – Gniewomir 
Rokosz Kuczyński,  wójt Gminy Słubice -Krzysztof Dylicki, przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Słubice - Mariusz Bartos, radni Gminy Słubice, 
właścicielka pałacu w Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska, 
przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych,  poczty sztandarowe i druhowie jedno-
stek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych 
szkół oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe oraz strażaków w 
szyku zwartym na plac uroczystości wprowadził komendant 
gminny Związku OSP RP – Wiesław Cichosz, pododdział umundu-
rowanych strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew, 
Wiączemin Polski i Grzybów poprowadził wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach – Marek Tarka. 
Honorową wartę przy krzyżu, pod którym  złożona jest  urna z 
ziemią z miejsca katastrofy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akade-
mii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, który-
mi dowodził pułkownik Paweł Kamiński- z-ca dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji. Rola prowadzącego   

 

Teren przy dawnym kościele ewangelickim w Wiączeminie Polskim 
po raz kolejny gościł uczestników Święta Jana. Pomysł obchodów 
święta zainicjowany został w 2004 roku przez Stowarzyszenie 
ZIARNO. Miało to na celu przybliżenie mieszkańcom dawnej historii 
tego obiektu, który przed wojną służył jako miejsce kultu olender-
skim osadnikom, a po wojnie stał się katolicką świątynią. Było też  
próbą zainteresowania różnych instytucji ochroną tego miejsca i 
powstrzymania procesu popadania w ruinę. Dzisiaj z perspektywy 
tych wielu lat widać, że społeczne zaangażowanie nie poszło na 
marne. Dzięki zakupieniu budynku i przylegającego terenu przez 
Muzeum Mazowieckie możliwe stało się odrestaurowanie obiektu i 
stworzenie  bardzo obiecujących planów na przyszłość. Powstał w 
tym miejscu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego. Dlatego prawdo-
podobnie w przyszłym roku festyn na Święto Jana będzie odbywało 
się w zmienionej scenerii, gdyż w pobliże odnowionej świątyni 
zostaną przeniesione autentyczne dawne zagrody olenderskie. 
Bardzo przyjemnie było w dniu święta zmierzać wśród pszenicznych 
łanów na teren skansenu. Tegoroczne świętowanie zyskało dodatko-
wy walor, gdyż rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wisły. Organizato-
-rzy zadbali, by festyn został uświetniony widowiskiem plenerowym 
pod tytułem „Na Wiśle śpiewają oryle – szlakiem nadwiślańskich 

wych: w Świniarach i Słubicach. Z pewnością każdy z uczestników 
festynu mógł również znaleźć interesującego go wystawcę, 
rękodzielnika, stoisko lub zajęcie, a przede wszystkim samodzielnie 
upleść świętojański wianek. Imprezę zakończyło zgodnie z tradycją 
przejście nad Wisłę i puszczenie wianków na rzekę.

Paweł Uliński

do spotkania ewangelików z katolikami, ale także do refleksji, jakie 
wnioski powinniśmy wyciągać z historii, by znajdować to, co ludzi 
łączy, a nie dzieli. Po nabożeństwie w atmosferę ludowego festynu 
świetnie wprowadził występ Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. 
Bardzo miłym akcentem były też występy dzieci ze szkół podstawo

JUBILEUSZ 30-LECIA ZESPOŁU LUDOWEGO GRZYBOWIANKI

w Płocku i koleżankę Halinę Okraska, która przewodniczącą naszego 
Koła była na początku. To ona bardzo dobrze i z oddaniem kierowała 
pracą w Kole. Wspominamy Halinkę bardzo miło. Koło nasze w 2014 
roku w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej podjęło zadanie 
budowy pomnika Jana Olaka -nauczyciela, kierownika Szkoły 
Powszechnej w Słubicach, zamordowanego w wieku 37 lat w obozie 
koncentracyjnym w Mathausen- Gusen w 1940 r. I tu potrzebna była 
współpraca ze środowiskiem słubickim, środowiskiem oświatowym 
gminy, z radnymi z terenu gminy, przedsiębiorcami, absolwentami 
Szkoły Podstawowej w Słubicach zamieszkałymi w różnych 
miejscach Polski i poza jej granicami. Wszystkim wspierającym 
podziękowaliśmy za przekazane środki finansowe i zaprosiliśmy na 
odsłonięcie Pomnika, które odbyło się 15 września 2014 r. Pracą 
Komitetu Budowy Pomnika kierowała koleżanka Zofia Kujawa, która 
bardzo zaangażowała się w realizacje tego zadania. 
Każdego roku pani prezes Ewa Kowalak pomaga nam w organizacji 
wczasów dla nauczycieli emerytów i ich członków rodzin, którzy od 
2009 roku wyjeżdżają bardzo liczną grupą (ponad czterdziestooso-
bową) autokarem, w okresie letnim nad nasze morze. Lubimy 
również wyjazdy do teatru lub kina. Szczególnie ważną rzeczą jest, że 
jesteśmy w Kole razem, rozmawiamy z sobą, podejmujemy tematy  
oświatowe i związkowe, leżące nam głęboko na sercu, jak również 
tematykę społeczno -samorządową i dotyczącą naszych rodzin. 
Po części oficjalnej zebrani goście obejrzeli spektakl muzyczny 
przygotowany przez pracowników i grupę przyjaciół Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Słubicach zatytułowany „Piosenka przypomni 
Ci…Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”. Była to niepowtarzalna 
okazja, by odbyć muzyczną podróż w lata dwudzieste i trzydzieste XX 
wieku. Wszystkim obejrzany spektakl bardzo podobał się i nagrodzo-
ny został gromkimi brawami. 
Naszą uroczystość wzbogacił pobyt u Państwa Ewy i Włodzimierza 
Olewników zamieszkałych w naszej gminie w pałacu w Studzieńcu. 
To godne wyjątkowego podziwu, że zakupiony przez Państwa Olew-
ników kilka lat temu Zespół Pałacowo-Parkowy w Studzieńcu będący 
w kompletnej ruinie już odbudowali. Według dokumentacji konser-
watorskiej trwają dalsze prace wykończeniowe. Wyrażamy Państwu 
Olewnikom nasze uznanie za piękne i szybkie odrestaurowanie tego 
obiektu. W miłej atmosferze zwiedziliśmy Pałac i jego obejście. Przy 
kawie, herbacie na tarasie podziwialiśmy piękny ogród. Koleżanka 
Zofia Kujawa zapoznała z historią tego miejsca. 

Następnie udaliśmy się na obiad do „Rafallo” w Bończy. Tam wysłu-
chaliśmy koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej przy OSP w 
Słubicach. Obecnie orkiestra liczy 30 członków z czego dzieci i 
młodzież stanowią 90% składu osobowego orkiestry. Koncert 
bardzo wszystkim podobał się.  Uważamy, że  posiadanie w gminie 
takiej orkiestry jest zaszczytem. Spotkanie, które odbyło się  to efekt 
współdziałania naszego Koła z: 
- panem Krzysztofem Dylickim- wójtem gminy Słubice,

26 maja 2017 roku Koło Emerytów Rencistów przy Ognisku Gmin-
nym ZNP w Słubicach zorganizowało III spotkanie integracyjne 
połączone z obchodami Dnia Matki i 10-lecia działalności Koła. W 
uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście z władz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Płocku: pani Ewa Kowalak- prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku wraz z wiceprezesami, pan 
Marian Choczyński wiceprezes Oddziału Miejskiego ZNP w Płocku, 
pani Katarzyna Król- przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i 
Rencistów w Płocku. Pan Władysław Mąkowski przewodniczący SEiR 
Powiatu Płockiego ZNP. Starostwo płockie reprezentowała pani 
Iwona Sierocka wicestarosta powiatu płockiego. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas władze samorządowe naszej gminy, na czele z panem 
Krzysztofem Dylickim – wójtem gminy Słubice i panią Katarzyną
Moniką Milczarek przewodniczącą Rady Gminy. Nie zabrakło 
również na tej uroczystości pań, które są dyrektorami placówek 
oświatowych na terenie naszej gminy. 
Pierwsza część uroczystości odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach, gdzie przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów 
przy ognisku gm. ZNP w Słubicach Jadwiga Banasiak serdecznie 
powitała przybyłych gości i zapoznała z działalnością Koła na 
przestrzeni 10 lat. Koło w Słubicach liczy 14 członków. Honorowym 
członkiem jest pani Cecylia Milczarek- poetka ludowa, która 30 lat 
temu założyła Zespół Ludowy Grzybowianki. Dużym dobrodziej-
stwem jest to, że w powiecie płockim istnieją Koła Emerytów i Renci-
stów przy Ogniskach Gminnych ZNP i nauczyciele emeryci mogą 
spotykać się, wymieniać doświadczeniami, organizować czas 
wolny,realizować wyznaczone przez samych siebie cele i zadania. 

Tradycja naszych kół jest to, że każdego roku spotykamy się w innej 
miejscowości. Są to tzw. spotkania integracyjne. 
Przewodnicząca Koła przedstawiła najważniejsze formy pracy i 
zadania, które udało się zrealizować. Zaznaczyła, że zamierzone cele 
i zadania najlepiej realizuje się we współpracy z innymi ludźmi i 
instytucjami. Do tego potrzebny jest entuzjazm, dobre chęci i zaufa-
nie. W czasie minionej dekady zorganizowaliśmy trzy rajdy rowero-
we z udziałem bardzo licznej grupy społeczeństwa słubickiego, które 
zakończono piknikami przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, jedno na boisku szkolnym. Wszyscy świetnie bawili się 
przy muzyce Zespołu Grzybowianki. Tu potrzebna była współpraca z 
miejscową wówczas policją i strażą pożarną w Słubicach- którzy 
czuwali nad naszym bezpieczeństwem oraz z panem Józefem 
Walewskim- wtedy Wójtem Gminy. Niektóre koleżanki z naszego 
Koła systematycznie uczestniczą w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach. Takie spotkania 
odbywają się raz w miesiącu. W pracy Koła znajduje również swoje 
poczesne miejsce pamięć o tych, co tworzyli ZNP, a już odeszli. 
Wspominamy panią Zofię Kapturowską- prezes Oddziału Pow. ZNP  

czasie trwania jednej z prób. Piosenek było wiele: „Bal na Gnojnej”, 
„Zimny drań”, „Złoty pierścionek”, „Ballada o Jednej Wiśniewskiej”, 
„Piekutowski, Felek i ja”, „Graj piękny Cyganie” i wiele  innych 
przebojów z dawnych lat. Owacjami na stojąco oraz ogromnymi 
bukietami kwiatów zakończyła się „Ballada o jednej Wiśniewskiej” 
wykonana przez panią Cecylię. Publiczność tańczyła i śpiewała „Złoty 
pierścionek”, również nasze najmłodsze gwiazdy wykonały dawne 
piosenki. Marysia Olczak zaśpiewała „Serduszko Puka w rytmie cha – 
cha”, Ola Piegowska wykonała „O mnie się nie martw”. Ola i Mateusz 
to uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie, na jubileuszu 
mieli możliwość pokazania swoich  umiejętności instrumentalnych, 
dali popis w grze - Ola na skrzypcach, Mateusz na akordeonie. Jak 
zawsze swoim występem zachwyciła najmłodsza Grzybowianka 
Alicja Jabłońska. Brawo dla Was kochane dzieci,  jesteście wizytówką 
i przyszłością zespołu. Niespotykana jak na dotychczasowych wystę-
pach Grzybowianek była także dekoracja i choreografia. Scena 
zamieniła się w prawdziwą warszawską ulice Gnojną na której sprze-
dawano owoce, warzywa. Był szewc, krawcowa, bar z trunkami, a 
także wróżąca cyganka. Romek Jabłoński był wodzirejem tej części i 
jak zawsze doskonale sprawdził się w powierzonej mu roli. W 
inscenizację włączyliśmy również publiczność. Wspólnie tańczyliśmy 
i tworzyliśmy klimat dobrej imprezy. Wielkie ukłony kieruję, w stronę  
kapeli, która jak zawsze nie zawiodła. Na koniec Jubileuszu na salę 
wniesiono przepyszny i piękny prezent  z naszym logiem zespoło-
wym - tort jubileuszowy.

Kochani nie sposób wyrazić w kilku słowach naszej wdzięczności 
wobec Państwa. Podczas naszego Jubileuszu otrzymaliśmy od Was 
ogrom życzeń, braw, prezentów, listów gratulacyjnych i miłych słów. 
Jesteście po prostu kochani. Dziękujemy Wam za wszystko, za 
wszystkie upominki, statuetki, kartki, adresy. Dziękujemy również za 
prezenty w kopertach - przeznaczymy je na zakup nowego nagło-
śnienia, mikrofonów i sprzętu muzycznego. Bardzo dziękujemy 
wszystkim władzom - Powiatu, Gminy oraz Gminom zaprzyjaźnio-
nym - Gminie Bodzanów, Iłów za moc życzeń, gratulacji i prezenty. 
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach za wielką 
pomoc i wsparcie, Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, Księdzu 
Proboszczowi ze Słubic i Troszyna Polskiego. Dziękujemy Dyrekto-
rom gminnych placówek oświatowych, Dyrektorowi Gminnej Biblio-
teki Publicznej wraz z Pracownikami, a także wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością na naszym Jubileuszu.
Już dzisiaj obiecujemy inwestować siły w dalszy rozwój zespołu, 
będziemy chcieli zaskakiwać Was nowymi utworami, inscenizacjami 
coraz lepszym i ciekawszym wykonaniem. Naszym marzeniem i 
wytyczną sukcesu to Wasze zadowolenie, chcemy,  żebyście myśleli 
o Nas jak najmilej, najlepiej. Przed nami bardzo, pracowite wakacje. 

Bez wątpienia można powiedzieć, że 3 czerwca był dla mieszkańców 
Gminy Słubice i całego Zespołu dniem szczególnym. Właśnie wtedy 
miała miejsce uroczystość, która wpisze się w dzieje naszej miejsco-
wości, gminy i całego powiatu. Minęło bowiem 30 lat od czasu kiedy 
pani Cecylia Milczarek założyła Zespół Ludowy Grzybowianki. 
Wszyscy członkowie zespołu od długiego czasu przygotowywali się 
do uczczenia tego bardzo ważnego jubileuszu. Kochani, nieczęsto 
spotyka się Zespoły muzyczne, tym bardziej składające się z muzy-
ków amatorów, które przetrwałyby tyle lat. Zespół Grzybowianki 
stworzył swoją markę, ale przede wszystkim przetrwał wielką próbę 
czasu. Pani Cecylia bardzo często wspomina, że bywało różnie. Były 
czasy trudniejsze i łatwiejsze, były sukcesy i porażki, zapał do pracy  
czasami był większy czasami mniejszy. Niemniej jednak przetrwało 
coś więcej niż tylko chęć zaistnienia czy zrobienia kariery. O tym 
raczej nikt nie myślał. Dzisiaj zgodnie twierdzimy, że przetrwała 
przede wszystkim miłość do muzyki, troska o kultywowanie wartości 
folklorystycznych oraz chęć dbania o kulturę lokalnego środowiska. 
Jaki wieloletni Kierownik Zespołu pani Cecylia, ale także inne Człon-
kinie, które tworzą Zespół w zasadzie od początków istnienia, m. in. 
pani Stanisława Kowalczyk często powtarzają, że jeszcze kilka lat 
temu nie przeszło im przez myśl, że doczekają czasu, kiedy wspólnie 
będą mogły cieszyć się i szczycić swoja 30-letnią działalnością.  
Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Ludowego Grzybowianki rozpo-
częliśmy Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Słubicach. Podzięko-
waliśmy Panu Bogu za dar Zespołu, za pracę i za wszelkie dobro jakie 
poprzez pracę w Zespole uczyniliśmy do tej pory dla dobra innych. 
Piękne słowa skierował do nas Ksiądz Proboszcz Roman Batorski, 
modląc się jednocześnie o pomyślność i zdrowie dla wszystkich 
Grzybowianek i Grzybowiaków. Było nam bardzo miło, że tego dnia 
koncelebrę sprawował zaprzyjaźniony ksiądz Stanisław Kruszewski, 
od którego oprócz ciepłych słów usłyszeliśmy,  ,,możecie nazywać 
mnie kapelanem waszego wspaniałego zespołu,,. Dziękujemy.  W 
modlitwie prosiliśmy również o życie wieczne dla zmarłych – byłych 
Członków Grzybowianek. 
My także  włączyliśmy się w sprawowanie uroczystości – czytaliśmy 
Pismo Święte, śpiewaliśmy psalm. Cieszyliśmy się, że jest z nami cały 
kościół wiernych. Po Mszy Świętej razem z zaproszonymi gośćmi 
przeszliśmy do Gminnej Biblioteki Publicznej, aby dalej świętować 
ten wspaniały dzień.  Kolejną częścią Jubileuszu był uroczysty 
koncert. Widowisko składało się z dwóch części – „na ludowo” oraz 
„muzyka podwórkowa”. Jak już wspomniałam, do tego występu 
przygotowywaliśmy się długo. Zależało nam, aby był to jubileusz 
niezwykły, podkreślający całokształt działalności Zespołu. Chcieliśmy 
jednocześnie pokazać coś innego, nowatorskiego, miłego dla ciała i 
duszy. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać wszyst-
kich Członków Zespołu od strony prywatnej. Specjalnie zrealizowane 
filmiki przedstawiały nasze osobowości. Każdy mówił czym się 
zajmuje na co dzień, gdzie pracuje, zdradziliśmy też wiele naszych 
sekretów i prywatnych tajemnic. To bardzo miłe – z odrobiną 
dystansu do świata zrobiliśmy to w sposób ciekawy i jak dotąd 
niepraktykowany. W pierwszej części koncertu jubileuszowego 
wykonaliśmy repertuar ludowy – pieśni i piosenki z różnych lat 
działalności, które stały się swego rodzaju wizytówką Grzybowianek. 
Część „na ludowo” zakończyła się poczęstunkiem. Zaproszeni goście 
skosztowali pyszny żurek oraz wiele tradycyjnych ludowych potraw. 
W drugiej części koncertu przedstawiliśmy tzw. utwory podwórko-
we. Podczas układania scenariusza dużą inspiracją była dla nas 
twórczość Staśka Wielanka, o śmierci którego dowiedzieliśmy się w 

- panią Barbarą Gołaszewską  - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- państwem Danutą Cieplińską Olewnik, Ewą i Włodzimierzem Olewnikami.
Bardzo serdecznie w imieniu własnym i członków Koła dziękuję.

Jadwiga Banasiak

- panią Ewą Kowalak- prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku,
- panem Dariuszem Krzewickim- prezesem Ogniska Gminnego ZNP 
w Słubicach,
- panem Arurem Bedykiem- dyrektorem Gmninnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach i jego współpracownikami,  
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26 maja 2017 roku Koło Emerytów Rencistów przy Ognisku Gmin-
nym ZNP w Słubicach zorganizowało III spotkanie integracyjne 
połączone z obchodami Dnia Matki i 10-lecia działalności Koła. W 
uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście z władz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Płocku: pani Ewa Kowalak- prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku wraz z wiceprezesami, pan 
Marian Choczyński wiceprezes Oddziału Miejskiego ZNP w Płocku, 
pani Katarzyna Król- przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i 
Rencistów w Płocku. Pan Władysław Mąkowski przewodniczący SEiR 
Powiatu Płockiego ZNP. Starostwo płockie reprezentowała pani 
Iwona Sierocka wicestarosta powiatu płockiego. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas władze samorządowe naszej gminy, na czele z panem 
Krzysztofem Dylickim – wójtem gminy Słubice i panią Katarzyną
Moniką Milczarek przewodniczącą Rady Gminy. Nie zabrakło 
również na tej uroczystości pań, które są dyrektorami placówek 
oświatowych na terenie naszej gminy. 
Pierwsza część uroczystości odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach, gdzie przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów 
przy ognisku gm. ZNP w Słubicach Jadwiga Banasiak serdecznie 
powitała przybyłych gości i zapoznała z działalnością Koła na 
przestrzeni 10 lat. Koło w Słubicach liczy 14 członków. Honorowym 
członkiem jest pani Cecylia Milczarek- poetka ludowa, która 30 lat 
temu założyła Zespół Ludowy Grzybowianki. Dużym dobrodziej-
stwem jest to, że w powiecie płockim istnieją Koła Emerytów i Renci-
stów przy Ogniskach Gminnych ZNP i nauczyciele emeryci mogą 
spotykać się, wymieniać doświadczeniami, organizować czas 
wolny,realizować wyznaczone przez samych siebie cele i zadania. 

Tradycja naszych kół jest to, że każdego roku spotykamy się w innej 
miejscowości. Są to tzw. spotkania integracyjne. 
Przewodnicząca Koła przedstawiła najważniejsze formy pracy i 
zadania, które udało się zrealizować. Zaznaczyła, że zamierzone cele 
i zadania najlepiej realizuje się we współpracy z innymi ludźmi i 
instytucjami. Do tego potrzebny jest entuzjazm, dobre chęci i zaufa-
nie. W czasie minionej dekady zorganizowaliśmy trzy rajdy rowero-
we z udziałem bardzo licznej grupy społeczeństwa słubickiego, które 
zakończono piknikami przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, jedno na boisku szkolnym. Wszyscy świetnie bawili się 
przy muzyce Zespołu Grzybowianki. Tu potrzebna była współpraca z 
miejscową wówczas policją i strażą pożarną w Słubicach- którzy 
czuwali nad naszym bezpieczeństwem oraz z panem Józefem 
Walewskim- wtedy Wójtem Gminy. Niektóre koleżanki z naszego 
Koła systematycznie uczestniczą w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach. Takie spotkania 
odbywają się raz w miesiącu. W pracy Koła znajduje również swoje 
poczesne miejsce pamięć o tych, co tworzyli ZNP, a już odeszli. 
Wspominamy panią Zofię Kapturowską- prezes Oddziału Pow. ZNP  
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„Piekutowski, Felek i ja”, „Graj piękny Cyganie” i wiele  innych 
przebojów z dawnych lat. Owacjami na stojąco oraz ogromnymi 
bukietami kwiatów zakończyła się „Ballada o jednej Wiśniewskiej” 
wykonana przez panią Cecylię. Publiczność tańczyła i śpiewała „Złoty 
pierścionek”, również nasze najmłodsze gwiazdy wykonały dawne 
piosenki. Marysia Olczak zaśpiewała „Serduszko Puka w rytmie cha – 
cha”, Ola Piegowska wykonała „O mnie się nie martw”. Ola i Mateusz 
to uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie, na jubileuszu 
mieli możliwość pokazania swoich  umiejętności instrumentalnych, 
dali popis w grze - Ola na skrzypcach, Mateusz na akordeonie. Jak 
zawsze swoim występem zachwyciła najmłodsza Grzybowianka 
Alicja Jabłońska. Brawo dla Was kochane dzieci,  jesteście wizytówką 
i przyszłością zespołu. Niespotykana jak na dotychczasowych wystę-
pach Grzybowianek była także dekoracja i choreografia. Scena 
zamieniła się w prawdziwą warszawską ulice Gnojną na której sprze-
dawano owoce, warzywa. Był szewc, krawcowa, bar z trunkami, a 
także wróżąca cyganka. Romek Jabłoński był wodzirejem tej części i 
jak zawsze doskonale sprawdził się w powierzonej mu roli. W 
inscenizację włączyliśmy również publiczność. Wspólnie tańczyliśmy 
i tworzyliśmy klimat dobrej imprezy. Wielkie ukłony kieruję, w stronę  
kapeli, która jak zawsze nie zawiodła. Na koniec Jubileuszu na salę 
wniesiono przepyszny i piękny prezent  z naszym logiem zespoło-
wym - tort jubileuszowy.

Kochani nie sposób wyrazić w kilku słowach naszej wdzięczności 
wobec Państwa. Podczas naszego Jubileuszu otrzymaliśmy od Was 
ogrom życzeń, braw, prezentów, listów gratulacyjnych i miłych słów. 
Jesteście po prostu kochani. Dziękujemy Wam za wszystko, za 
wszystkie upominki, statuetki, kartki, adresy. Dziękujemy również za 
prezenty w kopertach - przeznaczymy je na zakup nowego nagło-
śnienia, mikrofonów i sprzętu muzycznego. Bardzo dziękujemy 
wszystkim władzom - Powiatu, Gminy oraz Gminom zaprzyjaźnio-
nym - Gminie Bodzanów, Iłów za moc życzeń, gratulacji i prezenty. 
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach za wielką 
pomoc i wsparcie, Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, Księdzu 
Proboszczowi ze Słubic i Troszyna Polskiego. Dziękujemy Dyrekto-
rom gminnych placówek oświatowych, Dyrektorowi Gminnej Biblio-
teki Publicznej wraz z Pracownikami, a także wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością na naszym Jubileuszu.
Już dzisiaj obiecujemy inwestować siły w dalszy rozwój zespołu, 
będziemy chcieli zaskakiwać Was nowymi utworami, inscenizacjami 
coraz lepszym i ciekawszym wykonaniem. Naszym marzeniem i 
wytyczną sukcesu to Wasze zadowolenie, chcemy,  żebyście myśleli 
o Nas jak najmilej, najlepiej. Przed nami bardzo, pracowite wakacje. 

Bez wątpienia można powiedzieć, że 3 czerwca był dla mieszkańców 
Gminy Słubice i całego Zespołu dniem szczególnym. Właśnie wtedy 
miała miejsce uroczystość, która wpisze się w dzieje naszej miejsco-
wości, gminy i całego powiatu. Minęło bowiem 30 lat od czasu kiedy 
pani Cecylia Milczarek założyła Zespół Ludowy Grzybowianki. 
Wszyscy członkowie zespołu od długiego czasu przygotowywali się 
do uczczenia tego bardzo ważnego jubileuszu. Kochani, nieczęsto 
spotyka się Zespoły muzyczne, tym bardziej składające się z muzy-
ków amatorów, które przetrwałyby tyle lat. Zespół Grzybowianki 
stworzył swoją markę, ale przede wszystkim przetrwał wielką próbę 
czasu. Pani Cecylia bardzo często wspomina, że bywało różnie. Były 
czasy trudniejsze i łatwiejsze, były sukcesy i porażki, zapał do pracy  
czasami był większy czasami mniejszy. Niemniej jednak przetrwało 
coś więcej niż tylko chęć zaistnienia czy zrobienia kariery. O tym 
raczej nikt nie myślał. Dzisiaj zgodnie twierdzimy, że przetrwała 
przede wszystkim miłość do muzyki, troska o kultywowanie wartości 
folklorystycznych oraz chęć dbania o kulturę lokalnego środowiska. 
Jaki wieloletni Kierownik Zespołu pani Cecylia, ale także inne Człon-
kinie, które tworzą Zespół w zasadzie od początków istnienia, m. in. 
pani Stanisława Kowalczyk często powtarzają, że jeszcze kilka lat 
temu nie przeszło im przez myśl, że doczekają czasu, kiedy wspólnie 
będą mogły cieszyć się i szczycić swoja 30-letnią działalnością.  
Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Ludowego Grzybowianki rozpo-
częliśmy Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Słubicach. Podzięko-
waliśmy Panu Bogu za dar Zespołu, za pracę i za wszelkie dobro jakie 
poprzez pracę w Zespole uczyniliśmy do tej pory dla dobra innych. 
Piękne słowa skierował do nas Ksiądz Proboszcz Roman Batorski, 
modląc się jednocześnie o pomyślność i zdrowie dla wszystkich 
Grzybowianek i Grzybowiaków. Było nam bardzo miło, że tego dnia 
koncelebrę sprawował zaprzyjaźniony ksiądz Stanisław Kruszewski, 
od którego oprócz ciepłych słów usłyszeliśmy,  ,,możecie nazywać 
mnie kapelanem waszego wspaniałego zespołu,,. Dziękujemy.  W 
modlitwie prosiliśmy również o życie wieczne dla zmarłych – byłych 
Członków Grzybowianek. 
My także  włączyliśmy się w sprawowanie uroczystości – czytaliśmy 
Pismo Święte, śpiewaliśmy psalm. Cieszyliśmy się, że jest z nami cały 
kościół wiernych. Po Mszy Świętej razem z zaproszonymi gośćmi 
przeszliśmy do Gminnej Biblioteki Publicznej, aby dalej świętować 
ten wspaniały dzień.  Kolejną częścią Jubileuszu był uroczysty 
koncert. Widowisko składało się z dwóch części – „na ludowo” oraz 
„muzyka podwórkowa”. Jak już wspomniałam, do tego występu 
przygotowywaliśmy się długo. Zależało nam, aby był to jubileusz 
niezwykły, podkreślający całokształt działalności Zespołu. Chcieliśmy 
jednocześnie pokazać coś innego, nowatorskiego, miłego dla ciała i 
duszy. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać wszyst-
kich Członków Zespołu od strony prywatnej. Specjalnie zrealizowane 
filmiki przedstawiały nasze osobowości. Każdy mówił czym się 
zajmuje na co dzień, gdzie pracuje, zdradziliśmy też wiele naszych 
sekretów i prywatnych tajemnic. To bardzo miłe – z odrobiną 
dystansu do świata zrobiliśmy to w sposób ciekawy i jak dotąd 
niepraktykowany. W pierwszej części koncertu jubileuszowego 
wykonaliśmy repertuar ludowy – pieśni i piosenki z różnych lat 
działalności, które stały się swego rodzaju wizytówką Grzybowianek. 
Część „na ludowo” zakończyła się poczęstunkiem. Zaproszeni goście 
skosztowali pyszny żurek oraz wiele tradycyjnych ludowych potraw. 
W drugiej części koncertu przedstawiliśmy tzw. utwory podwórko-
we. Podczas układania scenariusza dużą inspiracją była dla nas 
twórczość Staśka Wielanka, o śmierci którego dowiedzieliśmy się w 

- panią Barbarą Gołaszewską  - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- państwem Danutą Cieplińską Olewnik, Ewą i Włodzimierzem Olewnikami.
Bardzo serdecznie w imieniu własnym i członków Koła dziękuję.

Jadwiga Banasiak

- panią Ewą Kowalak- prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku,
- panem Dariuszem Krzewickim- prezesem Ogniska Gminnego ZNP 
w Słubicach,
- panem Arurem Bedykiem- dyrektorem Gmninnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach i jego współpracownikami,  

AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH
recytatorów w kategorii wiekowej - uczniowie gimnazjum przełożo-
no na inny termin. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za piękne prezentacje konkursowe. Byliśmy pod 
dużym wrażeniem wszystkich recytacji. Serdecznie dziękujemy 
nauczycielom i bibliotekarzom za zaangażowanie w pracę komisji 
konkursowej i poświęcony czas. Pomimo, że konkurs przebiegał 
bardzo sprawnie to i tak prezentacje uczestników trwały ponad dwie 
godziny. Dziękujemy przybyłej publiczności, która obserwowała 
rywalizację konkursową. 

Międzynarodowy Dzień Teatru - VII Przegląd Grup Teatralnych
28 marca 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył 
się Przegląd Grup Teatralnych zorganizowany w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Teatru. Dziecięce i młodzieżowe grupy 
teatralne z terenu gminy Słubice oraz z gmin sąsiadujących już po 
raz siódmy miały możliwość zaprezentowania się na bibliotecznej 
scenie. Podczas tegorocznego  Przeglądu licznie zgromadzona 
publiczność mogła obejrzeć pięć zespołów teatralnych: Szkolny 
Teatrzyk „Iskierka” działający przy SP w Słubicach, grupę uczniów z 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, Koło Teatralno-
-Recytatorskie ze SP w Słubicach, Grupę Teatralną działająca przy 
MOW „Dom na szlaku” im.gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie 
oraz gospodarzy przeglądu - Biblioteczną Grupę Teatralną „Super 
Stars”. Głównym celem przeglądu była prezentacja dorobku 
artystycznego amatorskich teatrów oraz stworzenie możliwości 
wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem dziecięcych i 
młodzieżowych grup teatralnych. 
Transmitujemy na żywo spektakle teatralne w ramach projektu 

„ITeatr”
Spektakle teatralne transmitowane dzięki projektowi „Iteatr” już na 
stałe weszły do naszej bibliotecznej oferty kulturalnej. 29 marca 
2017r. o godz. 10 w sali kulturalno-oświatowej naszej biblioteki 
zasiedli widzowie-uczniowie kl. I,II i III ze słubickiej podstawówki oraz 
wychowankowie z SOW w Mocarzewie, by obejrzeć spektakl pt. 
„Syn Smoka” transmitowany z Teatru Ludowego w Krakowie.  Spek-
takl ten został laureatem Złotej Maski jako najlepszy spektakl 
dziecięcy w roku 2016 w plebiscycie Dziennika Polskiego KRAKOW-
SKIE ZŁOTE MASKI. W kwietniu dzieci ze słubickich szkół dzięki 
transmisji on-line miały możliwość „zasiąść” na widowni Teatru 
Guliwer w Warszawie i obejrzeć musical pt. „Śpiąca Królewna”.

Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania 2017”
Tradycyjnie podczas obchodów Tygodnia Bibliotek  Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach organizuje konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. 
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w dniu 9 maja 2017 r. Konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w tym 
roku o tytuł Mistrza walczyło 30 uczestników! Zadaniem uczestników 
było odczytanie przygotowanego wcześniej tekstu literackiego. 
Dodatkowym zadaniem było także odczytanie wylosowanego 

VII Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne wersety"
22 marca 2017 r. o godzinie 16 rozpoczęły się w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Słubicach prezentacje najlepszych recytatorów 
z terenu gminy Słubice. Organizowany przez naszą bibliotekę już 
po raz siódmy konkurs recytatorski "Wiosenne wersety" był 
zarazem gminną eliminacją konkursu recytatorskiego dla dzieci i 
młodzieży „Pięknie być człowiekiem”, który od wielu lat organizu-
je Książnica Płocka. Osoby nagrodzone i wyróżnione w gminnym 
konkursie recytatorskim uzyskały prawo startu w eliminacjach 
rejonowych konkursu recytatorskiego  „Pięknie być człowiekiem”, 
które odbyły się w Gąbinie 27 kwietnia 2017 r. Głównym celem 
konkursu jest kształtowanie wartościowego, wrażliwego człowie-
ka, pokazywanie poprzez literaturę potęgi wyobraźni, która jest 
początkiem tworzenia. W bieżącym roku chcieliśmy ponadto 
zwrócić szczególną uwagę na rolę książki w życiu człowieka i rolę 
biblioteki i bibliotekarzy w życiu różnych społeczności na przestrze-
ni wieków. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z terenu 
gminy Słubice w wieku 7 – 16 lat. W konkursie wystartowało 19 
uczestników. Konkurs przebiegał w 3 kategoriach wiekowych: klasy 
I-III, (szkoła podstawowa), klasy IV-VI (szkoła podstawowa), klasy I-III 
(gimnazjum). Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentowa-
li dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół 
podstawowych prezentowały dwa wiersze. Recytatorów oceniała 
komisja konkursowa w składzie: Jolanta Wodowska - nauczyciel jęz. 
polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, Monika Kasprzyk- 
nauczyciel jęz. polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, 
Monika Karasek - nauczyciel jęz. polskiego w Publicznym Gimnazjum 
w Słubicach, Sylwia Witkowska - nauczyciel bibliotekarz w Szkole 
Podstawowej w Słubicach, Anna Ostrowska - bibliotekarz w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach oraz Artur Bedyk - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach.
W kategorii wiekowej - uczniowie kl. I-III: zwyciężyła Maria Ziółkow-
ska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Natalia Krystecka z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, 
trzecie miejsce zajęła Julia Maria Taran z klasy IIIa Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej zdobyła 
Zuzanna Kordalewska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach. W 
kategorii wiekowej - uczniowie kl. IV-VI: zwyciężyła Magdalena 
Cichosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Maja Pych z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, trzecie 
miejsce zajęła Patrycja Grzybowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w 
Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymał Jakub 
Kaliński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach. 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i prawo reprezento-
wania Gminy Słubice w eliminacjach rejonowych konkursu recyta-
torskiego „Pięknie być człowiekiem”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Z powodów organizacyjnych przesłuchania    

Potańcówka będzie zorganizowana dzięki  dofinansowaniu  Progra-
mu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka DL Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Do 
zobaczenia na kolejnych koncertach. 

Zespół Ludowy Grzybowianki

Do zagrania trzy Inscenizacje, masa imprez okolicznościowych, o 
których będziemy Was informować na naszym facebooku. Korzysta-
jąc z okazji zapraszamy Was na wiejską potańcówkę pt. Zatańczmy 
jak za dawnych lat, która odbędzie się w październiku,  o szczegółach 
jak zawsze będziecie mogli dowiedzieć się z naszego Facebooka. 
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konkursie recytatorskim uzyskały prawo startu w eliminacjach 
rejonowych konkursu recytatorskiego  „Pięknie być człowiekiem”, 
które odbyły się w Gąbinie 27 kwietnia 2017 r. Głównym celem 
konkursu jest kształtowanie wartościowego, wrażliwego człowie-
ka, pokazywanie poprzez literaturę potęgi wyobraźni, która jest 
początkiem tworzenia. W bieżącym roku chcieliśmy ponadto 
zwrócić szczególną uwagę na rolę książki w życiu człowieka i rolę 
biblioteki i bibliotekarzy w życiu różnych społeczności na przestrze-
ni wieków. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z terenu 
gminy Słubice w wieku 7 – 16 lat. W konkursie wystartowało 19 
uczestników. Konkurs przebiegał w 3 kategoriach wiekowych: klasy 
I-III, (szkoła podstawowa), klasy IV-VI (szkoła podstawowa), klasy I-III 
(gimnazjum). Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentowa-
li dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół 
podstawowych prezentowały dwa wiersze. Recytatorów oceniała 
komisja konkursowa w składzie: Jolanta Wodowska - nauczyciel jęz. 
polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, Monika Kasprzyk- 
nauczyciel jęz. polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, 
Monika Karasek - nauczyciel jęz. polskiego w Publicznym Gimnazjum 
w Słubicach, Sylwia Witkowska - nauczyciel bibliotekarz w Szkole 
Podstawowej w Słubicach, Anna Ostrowska - bibliotekarz w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach oraz Artur Bedyk - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach.
W kategorii wiekowej - uczniowie kl. I-III: zwyciężyła Maria Ziółkow-
ska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Natalia Krystecka z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, 
trzecie miejsce zajęła Julia Maria Taran z klasy IIIa Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej zdobyła 
Zuzanna Kordalewska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach. W 
kategorii wiekowej - uczniowie kl. IV-VI: zwyciężyła Magdalena 
Cichosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Maja Pych z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, trzecie 
miejsce zajęła Patrycja Grzybowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w 
Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymał Jakub 
Kaliński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach. 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i prawo reprezento-
wania Gminy Słubice w eliminacjach rejonowych konkursu recyta-
torskiego „Pięknie być człowiekiem”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Z powodów organizacyjnych przesłuchania    

Potańcówka będzie zorganizowana dzięki  dofinansowaniu  Progra-
mu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka DL Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Do 
zobaczenia na kolejnych koncertach. 

Zespół Ludowy Grzybowianki

Do zagrania trzy Inscenizacje, masa imprez okolicznościowych, o 
których będziemy Was informować na naszym facebooku. Korzysta-
jąc z okazji zapraszamy Was na wiejską potańcówkę pt. Zatańczmy 
jak za dawnych lat, która odbędzie się w październiku,  o szczegółach 
jak zawsze będziecie mogli dowiedzieć się z naszego Facebooka. 

Artystycznego Smyk z Białegostoku z przedstawieniem „Zaczarowana 
książka”. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowania książką 
oraz rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci. Główna bohaterka 
dzięki  zaczarowanej książce zabrała dzieci w świat baśni i bajek. Na 
scenie pojawiła się Pchła Szachrajka, Ania z Zielonego Wzgórza oraz 
Kopciuszek. Przedszkolaki odpowiadały na pytania i świetnie sobie 
poradziły z zagadkami dotyczącymi znanych utworów.

Konkursy
W kwietniu czteroosobowa grupa dzieci z naszego przedszkola wzięła 
udział w I Fes�walu Piosenki Przedszkolnej „Od przedszkola do Opola” 
pt.: „Żyj z przyrodą w zgodzie”, który odbył się w Przedszkolu Samorzą-
dowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę „Ziemia, wyspa zielona”. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplom i książeczki, a przedszkole statuetkę.
W dniu 19 maja w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach odbyła 
się III Edycja Konkursu Recytatorskiego „Poeci oczami dziecka”, w 
którym wzięło udział dwoje dzieci z naszego przedszkola. Z grupy 
starszej „Muchomorki”-  Justyna Wasilewska, która  zaprezentowała 
wiersz J. Tuwima „Okulary”. Natomiast Kamil Kowalczyk, z grupy 
młodszej „Biedronki”, który recytował wiersz J. Brzechwy „Entliczek – 
pentliczek” zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jesteśmy 

Wielkanocne spotkanie z zajączkiem
Święta, Święta Wielkanocne! Jak wesoło, jak radośnie! Już słoneczko 
mocniej grzeje, miły wiatr wokoło wieje – dzieci zaprezentowały 
program artystyczny nawiązujący do Świąt Wielkiej Nocy i nadejścia 
wiosny. Na przedszkolnej scenie pojawiły się zające, biedronki, kwiaty 
pisanki i baranek. Wśród zaproszonych gości był Pan Łukasz Bartosiak 
Przewodniczący Komisji Oświaty. Po części artystycznej rozstrzygnięto 
przedszkolny konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”. Wszystkie rodziny  
otrzymały dyplomy. Dla dzieci wielkanocny zajączek zostawił w przed-
szkolu niespodzianki – dyngusówki.

Święto Flagi
Edukacja patriotyczna zajmuje szczególne miejsce - przedszkolaki 
poznają swoją miejscowość, region, a następnie kraj, w którym miesz-
kają. Poznawania symboli narodowych i rozwijanie poczucia przyna-
leżności do własnego kraju dzieci uczą się już w przedszkolu. Podczas 
zajęć przedszkolaki wysłuchały fragmentu hymnu narodowego, 
przyjmując odpowiednią postawę. Dzieci wiedzą, że są Polakami, 
znają barwy ojczyste, które znajdują  się na fladze naszego państwa 
oraz, że naszym godłem jest Biały Orzeł na czerwonym tle. 

Teatrzyk w przedszkolu
W maju do naszego przedszkola przyjechali aktorzy ze Studia 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH

„łamańca językowego”. Komisja konkursowa w składzie: Artur Bedyk 
– dyrektor GBP w Słubicach, Marek Dąbek – radny Rady Gminy 
Słubice, Urszula Kazusek – nauczyciel języka polskiego Publicznego 
Gimnazjum w Słubicach, Joanna Ujazda – bibliotekarz GBP w 
Słubicach oraz Sylwia Górecka – bibliotekarz GBP w Słubicach miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy z uczestników przygotował 
się do konkursu „mistrzowsko”! Jednak po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji i po naradzie jury ogłosiło, że tytuł Mistrza Pięknego 
Czytania 2017 w kategorii klas I-II zdobywa Zofia Pawluk – uczennica 
kl. IIa słubickiej podstawówki. Wyróżnienia otrzymały: Maja Bębeni-
sta oraz Julia Budzyńska. W kategorii klas III-IV Mistrzem Pięknego 
Czytania 2017 została uczennica klasy IIIb S.P. w Słubicach Julia 
Czarnecka a wyróżnione osoby to: Hubert Korzyniewski i Roksana 
Lange. Komisja konkursowa wręczyła Laureatom nagrody książkowe 
a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Literacki Piknik Rodzinny
Miłym akcentem obchodów Tygodnia Bibliotek w Słubicach i jedno-
cześnie nagrodą dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie 
"Mistrz Pięknego Czytania" jest co roku Literacki Piknik Rodzinny.  
Mimo, że w tym roku pogoda nie była piknikowa, humory i apetytu  
wszystkim dopisywały! Nad grillem czuwała p. Danusia oraz rodzice. 
Dzieciaki z wielkim apetytem zajadały się pięknie zarumienionymi 
kiełbaskami. Nie zabrakło również szaleństw na bibliotecznym placu 
zabaw. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział zarówno 
w Konkursie Mistrz Pięknego Czytania, jak i w Rodzinnym Pikniku. 
Pod starym Wawelem przygód bez liku - spektakl Teatru "Maska"
30 maja 2017 r. w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach przygotowała dla swoich najmłod  

szych czytelników teatralną niespodziankę. Teatr "Maska" z Krakowa 
wystąpił gościnnie na bibliotecznej scenie z niezwykle barwnym 
bajkowym spektaklem "Pod starym Wawelem przygód bez liku". Jest 
to na nowo napisana legenda o Smoku wawelskim i szewczyku 
Skubie. Przedstawienie jest pełną humoru opowieścią o tym, że 
każdemu, nawet bardzo złemu należy dać drugą szansę. Nie brakuje 
w nim zabawnych i żywych dialogów oraz barwnych postaci. 
Podczas spektaklu gościliśmy dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Słubicach, dzieci z "zeróweczek" ze Szkoły Podstawowej w 
Słubicach i wychowanków Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Mocarzewie.

Spotkanie autorskie z Marzeną Filipczak
Marzena Filipczak jeździła min. po Indiach, Wietnamie, Kambodży, 
Tajlandii i Malezji. Zwiedziła Armenię wraz z Górskim Karabachem, 
Ose�ę Północną, buddyjską Kałmucję, Kazachstan, Uzbekistan, 
Kirgistan, Turkmenistan, a do tego jeszcze Iran i Kurdystan – także 
ten w granicach Iraku. 6 czerwca 2017 r. ta znana podróżniczka 
gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Opowiadała o 
swoich podróżach, a jej opowieść ilustrowały niezwykłe zdjęcia. 
Tego dnia tak bardzo żałowaliśmy, że nasza sala kulturalno-oświatwa 
nie jest odrobinę większa bo trudno było pomieścić wszystkich 
przybyłych tego dnia do biblioteki na spotkanie z Marzeną Filipczak. 
Padł rekord frekwencyjny bo gościliśmy ponad 150 osób. Byli gimna-
zjaliści ze słubickiego gimnazjum, wychowankowie MOW w Załusko-
wie oraz dorośli miłośnicy podróżowania. 
O wszystkich wydarzeniach można przeczytać na www.gbpslubice.pl 
i h�ps://www.facebook.com/gbpslubice/

Artur Bedyk i Anna Ostrowska
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recytatorów w kategorii wiekowej - uczniowie gimnazjum przełożo-
no na inny termin. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za piękne prezentacje konkursowe. Byliśmy pod 
dużym wrażeniem wszystkich recytacji. Serdecznie dziękujemy 
nauczycielom i bibliotekarzom za zaangażowanie w pracę komisji 
konkursowej i poświęcony czas. Pomimo, że konkurs przebiegał 
bardzo sprawnie to i tak prezentacje uczestników trwały ponad dwie 
godziny. Dziękujemy przybyłej publiczności, która obserwowała 
rywalizację konkursową. 

Międzynarodowy Dzień Teatru - VII Przegląd Grup Teatralnych
28 marca 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył 
się Przegląd Grup Teatralnych zorganizowany w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Teatru. Dziecięce i młodzieżowe grupy 
teatralne z terenu gminy Słubice oraz z gmin sąsiadujących już po 
raz siódmy miały możliwość zaprezentowania się na bibliotecznej 
scenie. Podczas tegorocznego  Przeglądu licznie zgromadzona 
publiczność mogła obejrzeć pięć zespołów teatralnych: Szkolny 
Teatrzyk „Iskierka” działający przy SP w Słubicach, grupę uczniów z 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, Koło Teatralno-
-Recytatorskie ze SP w Słubicach, Grupę Teatralną działająca przy 
MOW „Dom na szlaku” im.gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie 
oraz gospodarzy przeglądu - Biblioteczną Grupę Teatralną „Super 
Stars”. Głównym celem przeglądu była prezentacja dorobku 
artystycznego amatorskich teatrów oraz stworzenie możliwości 
wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem dziecięcych i 
młodzieżowych grup teatralnych. 
Transmitujemy na żywo spektakle teatralne w ramach projektu 

„ITeatr”
Spektakle teatralne transmitowane dzięki projektowi „Iteatr” już na 
stałe weszły do naszej bibliotecznej oferty kulturalnej. 29 marca 
2017r. o godz. 10 w sali kulturalno-oświatowej naszej biblioteki 
zasiedli widzowie-uczniowie kl. I,II i III ze słubickiej podstawówki oraz 
wychowankowie z SOW w Mocarzewie, by obejrzeć spektakl pt. 
„Syn Smoka” transmitowany z Teatru Ludowego w Krakowie.  Spek-
takl ten został laureatem Złotej Maski jako najlepszy spektakl 
dziecięcy w roku 2016 w plebiscycie Dziennika Polskiego KRAKOW-
SKIE ZŁOTE MASKI. W kwietniu dzieci ze słubickich szkół dzięki 
transmisji on-line miały możliwość „zasiąść” na widowni Teatru 
Guliwer w Warszawie i obejrzeć musical pt. „Śpiąca Królewna”.

Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania 2017”
Tradycyjnie podczas obchodów Tygodnia Bibliotek  Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach organizuje konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. 
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w dniu 9 maja 2017 r. Konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w tym 
roku o tytuł Mistrza walczyło 30 uczestników! Zadaniem uczestników 
było odczytanie przygotowanego wcześniej tekstu literackiego. 
Dodatkowym zadaniem było także odczytanie wylosowanego 

VII Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne wersety"
22 marca 2017 r. o godzinie 16 rozpoczęły się w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Słubicach prezentacje najlepszych recytatorów 
z terenu gminy Słubice. Organizowany przez naszą bibliotekę już 
po raz siódmy konkurs recytatorski "Wiosenne wersety" był 
zarazem gminną eliminacją konkursu recytatorskiego dla dzieci i 
młodzieży „Pięknie być człowiekiem”, który od wielu lat organizu-
je Książnica Płocka. Osoby nagrodzone i wyróżnione w gminnym 
konkursie recytatorskim uzyskały prawo startu w eliminacjach 
rejonowych konkursu recytatorskiego  „Pięknie być człowiekiem”, 
które odbyły się w Gąbinie 27 kwietnia 2017 r. Głównym celem 
konkursu jest kształtowanie wartościowego, wrażliwego człowie-
ka, pokazywanie poprzez literaturę potęgi wyobraźni, która jest 
początkiem tworzenia. W bieżącym roku chcieliśmy ponadto 
zwrócić szczególną uwagę na rolę książki w życiu człowieka i rolę 
biblioteki i bibliotekarzy w życiu różnych społeczności na przestrze-
ni wieków. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z terenu 
gminy Słubice w wieku 7 – 16 lat. W konkursie wystartowało 19 
uczestników. Konkurs przebiegał w 3 kategoriach wiekowych: klasy 
I-III, (szkoła podstawowa), klasy IV-VI (szkoła podstawowa), klasy I-III 
(gimnazjum). Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentowa-
li dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół 
podstawowych prezentowały dwa wiersze. Recytatorów oceniała 
komisja konkursowa w składzie: Jolanta Wodowska - nauczyciel jęz. 
polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, Monika Kasprzyk- 
nauczyciel jęz. polskiego w Szkole Podstawowej w Słubicach, 
Monika Karasek - nauczyciel jęz. polskiego w Publicznym Gimnazjum 
w Słubicach, Sylwia Witkowska - nauczyciel bibliotekarz w Szkole 
Podstawowej w Słubicach, Anna Ostrowska - bibliotekarz w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach oraz Artur Bedyk - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach.
W kategorii wiekowej - uczniowie kl. I-III: zwyciężyła Maria Ziółkow-
ska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Natalia Krystecka z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach, 
trzecie miejsce zajęła Julia Maria Taran z klasy IIIa Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej zdobyła 
Zuzanna Kordalewska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Słubicach. W 
kategorii wiekowej - uczniowie kl. IV-VI: zwyciężyła Magdalena 
Cichosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła Maja Pych z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach, trzecie 
miejsce zajęła Patrycja Grzybowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w 
Słubicach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymał Jakub 
Kaliński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Słubicach. 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i prawo reprezento-
wania Gminy Słubice w eliminacjach rejonowych konkursu recyta-
torskiego „Pięknie być człowiekiem”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Z powodów organizacyjnych przesłuchania    

Potańcówka będzie zorganizowana dzięki  dofinansowaniu  Progra-
mu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka DL Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Do 
zobaczenia na kolejnych koncertach. 

Zespół Ludowy Grzybowianki

Do zagrania trzy Inscenizacje, masa imprez okolicznościowych, o 
których będziemy Was informować na naszym facebooku. Korzysta-
jąc z okazji zapraszamy Was na wiejską potańcówkę pt. Zatańczmy 
jak za dawnych lat, która odbędzie się w październiku,  o szczegółach 
jak zawsze będziecie mogli dowiedzieć się z naszego Facebooka. 

SŁUBICKA OŚWIATA

Artystycznego Smyk z Białegostoku z przedstawieniem „Zaczarowana 
książka”. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowania książką 
oraz rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci. Główna bohaterka 
dzięki  zaczarowanej książce zabrała dzieci w świat baśni i bajek. Na 
scenie pojawiła się Pchła Szachrajka, Ania z Zielonego Wzgórza oraz 
Kopciuszek. Przedszkolaki odpowiadały na pytania i świetnie sobie 
poradziły z zagadkami dotyczącymi znanych utworów.

Konkursy
W kwietniu czteroosobowa grupa dzieci z naszego przedszkola wzięła 
udział w I Fes�walu Piosenki Przedszkolnej „Od przedszkola do Opola” 
pt.: „Żyj z przyrodą w zgodzie”, który odbył się w Przedszkolu Samorzą-
dowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę „Ziemia, wyspa zielona”. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplom i książeczki, a przedszkole statuetkę.
W dniu 19 maja w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach odbyła 
się III Edycja Konkursu Recytatorskiego „Poeci oczami dziecka”, w 
którym wzięło udział dwoje dzieci z naszego przedszkola. Z grupy 
starszej „Muchomorki”-  Justyna Wasilewska, która  zaprezentowała 
wiersz J. Tuwima „Okulary”. Natomiast Kamil Kowalczyk, z grupy 
młodszej „Biedronki”, który recytował wiersz J. Brzechwy „Entliczek – 
pentliczek” zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jesteśmy 

Wielkanocne spotkanie z zajączkiem
Święta, Święta Wielkanocne! Jak wesoło, jak radośnie! Już słoneczko 
mocniej grzeje, miły wiatr wokoło wieje – dzieci zaprezentowały 
program artystyczny nawiązujący do Świąt Wielkiej Nocy i nadejścia 
wiosny. Na przedszkolnej scenie pojawiły się zające, biedronki, kwiaty 
pisanki i baranek. Wśród zaproszonych gości był Pan Łukasz Bartosiak 
Przewodniczący Komisji Oświaty. Po części artystycznej rozstrzygnięto 
przedszkolny konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”. Wszystkie rodziny  
otrzymały dyplomy. Dla dzieci wielkanocny zajączek zostawił w przed-
szkolu niespodzianki – dyngusówki.

Święto Flagi
Edukacja patriotyczna zajmuje szczególne miejsce - przedszkolaki 
poznają swoją miejscowość, region, a następnie kraj, w którym miesz-
kają. Poznawania symboli narodowych i rozwijanie poczucia przyna-
leżności do własnego kraju dzieci uczą się już w przedszkolu. Podczas 
zajęć przedszkolaki wysłuchały fragmentu hymnu narodowego, 
przyjmując odpowiednią postawę. Dzieci wiedzą, że są Polakami, 
znają barwy ojczyste, które znajdują  się na fladze naszego państwa 
oraz, że naszym godłem jest Biały Orzeł na czerwonym tle. 

Teatrzyk w przedszkolu
W maju do naszego przedszkola przyjechali aktorzy ze Studia 

rodzicami wzięli udział w konkursie „Moja książeczka”.
Wycieczka do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku

W dniu 14 czerwca udaliśmy się na wycieczkę autokarową do 
Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku. Dzieci bawiły się na krytym 
placu zabaw, gdzie na konstrukcjach ćwiczyły zręczność i orientację w 
przestrzeni. Dużą atrakcją były zjeżdżalnie, zabawa w basenach z 
kolorowymi piłkami, trampoliny czy zabawy przy muzyce. Dla 
chętnych było malowanie twarzy. Wycieczka była udana, dzieci wróci-
ły uśmiechnięte i zadowolone.

Zakończenie roku – pożegnanie starszaków
„Zakończenie roku – pożegnanie starszaków” to uroczystość, którą 
zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Tego dnia zdajemy sobie 
sprawę, jak ten czas szybko mija. Zwłaszcza, kiedy patrzymy na 
naszych absolwentów, którzy jeszcze niedawno, jako dzieci 3-letnie 
witały przedszkole, a po wakacjach będą uczęszczać do klasy 0 w 
szkole. Najpierw była część artystyczna i dzieci z grupy starszej 
pożegnały się z przedszkolem i młodszymi kolegami. Przedszkolaki 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki  interpretując ich treść 
ruchem. Wiersze nawiązywały do czasu spędzonego w przedszkolu i 
wakacji, których dzieci nie mogą się już doczekać. Następnie wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki. W tym ważnym 
dniu nie zabrakło bliskich, którzy towarzyszyli dzieciom w tej ważnej 
chwili.

Agnieszka Zwierzchowska

bardzo dumni z naszych małych artystów.
W czerwcu odbył się konkurs recytatorski „Rodzinne rymowanie”, 
który był skierowany do wszystkich dzieci z naszego przedszkola. Tego 
dnia na widowni zasiedli bliscy dzieci, którzy służyli pomocą lub 
recytowali wiersz wspólnie z dzieckiem. Celem konkursu było rozwija-
nie zainteresowania literaturą i poezją dziecięcą oraz rozwijanie 
zdolności recytatorskich. W konkursie wzięła udział duża grupa przed-
szkolaków. Dzieci starały się jak najładniej zaprezentować wiersz oraz  
zinterpretować jego treść ruchem czy mimiką. Wyjątkowymi umiejęt-
nościami aktorskimi wykazał się Antoś Sieradzan, recytując wiersz J. 
Tuwima „Okulary”. Wszystkie dzieci  zasłużyły  na dyplomy i ogromne 
brawa. 
Dzień Mamy i Taty
Każdego roku w dniu 26 maja w naszym przedszkolu obchodzimy 
szczególną uroczystość „Dzień Mamy i Taty”. Na ten dzień przygoto-
wywany jest specjalny program artystyczny i dzieci wytrwale ćwiczą 
piosenki i wierszyki, których bohaterami są rodzice. W dniu uroczysto-
ści oprócz bliskich wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
organu prowadzącego – Pan Krzysztof Dylicki wójt Gminy Słubice i Pan 
Łukasz Bartosiak przewodniczący Komisji Oświaty. Był to dzień pełen 
uśmiechu i radości, ale i wzruszeń, gdyż łezka zakręciła się w oku 
niejednego rodzica, który z dumą patrzył na swoje dziecko. Po części 
artystycznej były laurki, uściski i buziaki. Podsumowaniem uroczysto-
ści było wręczenie dyplomów i książeczek dzieciom, które wspólnie z 

„łamańca językowego”. Komisja konkursowa w składzie: Artur Bedyk 
– dyrektor GBP w Słubicach, Marek Dąbek – radny Rady Gminy 
Słubice, Urszula Kazusek – nauczyciel języka polskiego Publicznego 
Gimnazjum w Słubicach, Joanna Ujazda – bibliotekarz GBP w 
Słubicach oraz Sylwia Górecka – bibliotekarz GBP w Słubicach miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy z uczestników przygotował 
się do konkursu „mistrzowsko”! Jednak po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji i po naradzie jury ogłosiło, że tytuł Mistrza Pięknego 
Czytania 2017 w kategorii klas I-II zdobywa Zofia Pawluk – uczennica 
kl. IIa słubickiej podstawówki. Wyróżnienia otrzymały: Maja Bębeni-
sta oraz Julia Budzyńska. W kategorii klas III-IV Mistrzem Pięknego 
Czytania 2017 została uczennica klasy IIIb S.P. w Słubicach Julia 
Czarnecka a wyróżnione osoby to: Hubert Korzyniewski i Roksana 
Lange. Komisja konkursowa wręczyła Laureatom nagrody książkowe 
a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Literacki Piknik Rodzinny
Miłym akcentem obchodów Tygodnia Bibliotek w Słubicach i jedno-
cześnie nagrodą dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie 
"Mistrz Pięknego Czytania" jest co roku Literacki Piknik Rodzinny.  
Mimo, że w tym roku pogoda nie była piknikowa, humory i apetytu  
wszystkim dopisywały! Nad grillem czuwała p. Danusia oraz rodzice. 
Dzieciaki z wielkim apetytem zajadały się pięknie zarumienionymi 
kiełbaskami. Nie zabrakło również szaleństw na bibliotecznym placu 
zabaw. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział zarówno 
w Konkursie Mistrz Pięknego Czytania, jak i w Rodzinnym Pikniku. 
Pod starym Wawelem przygód bez liku - spektakl Teatru "Maska"
30 maja 2017 r. w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach przygotowała dla swoich najmłod  

szych czytelników teatralną niespodziankę. Teatr "Maska" z Krakowa 
wystąpił gościnnie na bibliotecznej scenie z niezwykle barwnym 
bajkowym spektaklem "Pod starym Wawelem przygód bez liku". Jest 
to na nowo napisana legenda o Smoku wawelskim i szewczyku 
Skubie. Przedstawienie jest pełną humoru opowieścią o tym, że 
każdemu, nawet bardzo złemu należy dać drugą szansę. Nie brakuje 
w nim zabawnych i żywych dialogów oraz barwnych postaci. 
Podczas spektaklu gościliśmy dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Słubicach, dzieci z "zeróweczek" ze Szkoły Podstawowej w 
Słubicach i wychowanków Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Mocarzewie.

Spotkanie autorskie z Marzeną Filipczak
Marzena Filipczak jeździła min. po Indiach, Wietnamie, Kambodży, 
Tajlandii i Malezji. Zwiedziła Armenię wraz z Górskim Karabachem, 
Ose�ę Północną, buddyjską Kałmucję, Kazachstan, Uzbekistan, 
Kirgistan, Turkmenistan, a do tego jeszcze Iran i Kurdystan – także 
ten w granicach Iraku. 6 czerwca 2017 r. ta znana podróżniczka 
gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Opowiadała o 
swoich podróżach, a jej opowieść ilustrowały niezwykłe zdjęcia. 
Tego dnia tak bardzo żałowaliśmy, że nasza sala kulturalno-oświatwa 
nie jest odrobinę większa bo trudno było pomieścić wszystkich 
przybyłych tego dnia do biblioteki na spotkanie z Marzeną Filipczak. 
Padł rekord frekwencyjny bo gościliśmy ponad 150 osób. Byli gimna-
zjaliści ze słubickiego gimnazjum, wychowankowie MOW w Załusko-
wie oraz dorośli miłośnicy podróżowania. 
O wszystkich wydarzeniach można przeczytać na www.gbpslubice.pl 
i h�ps://www.facebook.com/gbpslubice/

Artur Bedyk i Anna Ostrowska

tablety, ramki elektroniczne, koszulki, plecaki i buty sportowe. 
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. 
Przewodniczącą Komisji konkursowej była Anna Nowakowska – 
fotograf. Tematyka konkursu związana była z obchodami Roku Wisły. 
W pierwszym tygodniu czerwca odbył się Gminny Konkurs Piosenki 
Polskiej. Obecnością na imprezie zaszczycili nas m.in. przewodniczą-
ca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wójt Krzysztof Dylicki, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele. W muzycznej rywalizacji wzięło udział 10 
uczniów – reprezentantów gminnych placówek oświatowych.  

Uczniowie zgodnie z regulaminem zobowiązani byli do wykonania 
jednej piosenki polskiej. W konkursowym jury zasiedli: Edyta 
Piegowska – kierownik Zespołu Ludowego Grzybowianki, Małgorza-
ta Czubiel – instruktor śpiewu oraz dyrektor GOK-u w Iłowie oraz 
Artur Bedyk – dyrektor GBP w Słubicach. Decyzją jury konkurs 
wygrała uczennica Szkoły Podstawowej w Słubicach – Barbara 
Żabka, 2 miejsce zajął Daniel Lenarcik ze Szkoły Podstawowej w 
Piotrkówku, 3 miejsce Eliza Grzegory również ze Szkoły Podstawowej 

Konkursy
 W ramach Powiatowego Dnia Ziemi organizowanego w naszej 
gminie po raz XVIII,  12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej 
Świniarach odbył się XVI konkurs ekologiczny "Na ratunek Ziemi". 
Ideą konkursu jest rozbudzanie u młodego pokolenia wrażliwości na 
problemy ekologiczne i poznanie pozytywnych oraz negatywnych 
skutków ingerencji człowieka w naturalne środowisko. W tym roku 
myślą przewodnią konkursu była rzeka Wisła, ponieważ rok 2017 
jest "Rokiem Wisły". Wisła - królowa polskich rzek jest nam szczegól-
nie bliska, ponieważ mieszkamy w gminie, przez którą przepływa. 
Naszą szkołę reprezentowało w konkursie 10 uczniów. Pięcioro 
uczniów z klas I - III i pięcioro uczniów z klas IV - VI Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, zakwalifikowało się 
po eliminacjach szkolnych do konkursu gminnego. Uczniowie 
rozwiązywali test i wykazywali się swoją wiedzą rywalizując z ucznia-
mi ze Szkół Podstawowych w Piotrkówku i Świniarach.  W wyniku tej 
rywalizacji nasi uczniowie zajęli pięć czołowych miejsc. W kategorii 
klas I - III pierwsze miejsce Jakub Skoroch klasa IIIb, II miejsce Natalia 
Krystecka IIIa i  III miejsce Filip Urbański klasa IIIb, zaś w kategorii klas 
IV - VI - II miejsce Anna Wasilewska klasa VIa i III miejsce Katarzyna 
Cichosz klasa VIa.  Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie tak intere-
sują się ekologią i chcą pogłębiać swoją wiedzę, aby w przyszłości żyć 
tak, by przekazać następnym pokoleniom to co otrzymali w darze od 
swych przodków.   
W szkole Podstawowej w Słubicach przeprowadzono także Gminny 
Konkurs Fotograficzny „Płynie Wisła płynie…” o nagrodę Wójta. 
Pierwsze miejsce zajęła Maja Pych, 2 – Natalia Matuszewska, 3 – 
Maria Olczak. W Konkursie wyróżnione zostały – Natalia Sadokier-
ska, Klaudia Wolińska, Magdalena Kraska , Zofia Durmaj oraz Wikto-
ria Malejko. Dziewczynki otrzymały wartościowe nagrody – 
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tofowi Dylickiemu, Mariuszowi Robakowi, Barbarze Gołaszewskiej. 
Dzięki finansowemu wsparciu tych osób, dzieci i młodzież otrzymali 
cenne nagrody – zestawy nagłośnienia, markowe słuchawki, plecaki 
oraz gadżety przydatne do nauki szkolnej. Zwycięzcom gratulujemy i 
zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Jolanta Tarka, Magdalena Durmaj, Łukasz Bartosiak

w Piotrkówku. Konkurs oceniany był także przez jury młodzieżowe w 
skład którego weszli laureaci I edycji imprezy: Zofia Kuźmińska, 
Magdalena Cichosz oraz Wiktoria Malejko. Młodzieżowe jury 
przyznało nagrodę – wyróżnienie dla Klaudii Piecka, uczennicy 
Szkoły Podstawowej w Słubicach. Organizator Konkursu Łukasz 
Bartosiak bardzo dziękuje sponsorom – Katarzynie Milczarek, Krzysz-

Artystycznego Smyk z Białegostoku z przedstawieniem „Zaczarowana 
książka”. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowania książką 
oraz rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci. Główna bohaterka 
dzięki  zaczarowanej książce zabrała dzieci w świat baśni i bajek. Na 
scenie pojawiła się Pchła Szachrajka, Ania z Zielonego Wzgórza oraz 
Kopciuszek. Przedszkolaki odpowiadały na pytania i świetnie sobie 
poradziły z zagadkami dotyczącymi znanych utworów.

Konkursy
W kwietniu czteroosobowa grupa dzieci z naszego przedszkola wzięła 
udział w I Fes�walu Piosenki Przedszkolnej „Od przedszkola do Opola” 
pt.: „Żyj z przyrodą w zgodzie”, który odbył się w Przedszkolu Samorzą-
dowym im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę „Ziemia, wyspa zielona”. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplom i książeczki, a przedszkole statuetkę.
W dniu 19 maja w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach odbyła 
się III Edycja Konkursu Recytatorskiego „Poeci oczami dziecka”, w 
którym wzięło udział dwoje dzieci z naszego przedszkola. Z grupy 
starszej „Muchomorki”-  Justyna Wasilewska, która  zaprezentowała 
wiersz J. Tuwima „Okulary”. Natomiast Kamil Kowalczyk, z grupy 
młodszej „Biedronki”, który recytował wiersz J. Brzechwy „Entliczek – 
pentliczek” zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jesteśmy 

Wielkanocne spotkanie z zajączkiem
Święta, Święta Wielkanocne! Jak wesoło, jak radośnie! Już słoneczko 
mocniej grzeje, miły wiatr wokoło wieje – dzieci zaprezentowały 
program artystyczny nawiązujący do Świąt Wielkiej Nocy i nadejścia 
wiosny. Na przedszkolnej scenie pojawiły się zające, biedronki, kwiaty 
pisanki i baranek. Wśród zaproszonych gości był Pan Łukasz Bartosiak 
Przewodniczący Komisji Oświaty. Po części artystycznej rozstrzygnięto 
przedszkolny konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”. Wszystkie rodziny  
otrzymały dyplomy. Dla dzieci wielkanocny zajączek zostawił w przed-
szkolu niespodzianki – dyngusówki.
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poznają swoją miejscowość, region, a następnie kraj, w którym miesz-
kają. Poznawania symboli narodowych i rozwijanie poczucia przyna-
leżności do własnego kraju dzieci uczą się już w przedszkolu. Podczas 
zajęć przedszkolaki wysłuchały fragmentu hymnu narodowego, 
przyjmując odpowiednią postawę. Dzieci wiedzą, że są Polakami, 
znają barwy ojczyste, które znajdują  się na fladze naszego państwa 
oraz, że naszym godłem jest Biały Orzeł na czerwonym tle. 
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W maju do naszego przedszkola przyjechali aktorzy ze Studia 
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Wycieczka do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku

W dniu 14 czerwca udaliśmy się na wycieczkę autokarową do 
Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku. Dzieci bawiły się na krytym 
placu zabaw, gdzie na konstrukcjach ćwiczyły zręczność i orientację w 
przestrzeni. Dużą atrakcją były zjeżdżalnie, zabawa w basenach z 
kolorowymi piłkami, trampoliny czy zabawy przy muzyce. Dla 
chętnych było malowanie twarzy. Wycieczka była udana, dzieci wróci-
ły uśmiechnięte i zadowolone.

Zakończenie roku – pożegnanie starszaków
„Zakończenie roku – pożegnanie starszaków” to uroczystość, którą 
zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Tego dnia zdajemy sobie 
sprawę, jak ten czas szybko mija. Zwłaszcza, kiedy patrzymy na 
naszych absolwentów, którzy jeszcze niedawno, jako dzieci 3-letnie 
witały przedszkole, a po wakacjach będą uczęszczać do klasy 0 w 
szkole. Najpierw była część artystyczna i dzieci z grupy starszej 
pożegnały się z przedszkolem i młodszymi kolegami. Przedszkolaki 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki  interpretując ich treść 
ruchem. Wiersze nawiązywały do czasu spędzonego w przedszkolu i 
wakacji, których dzieci nie mogą się już doczekać. Następnie wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki. W tym ważnym 
dniu nie zabrakło bliskich, którzy towarzyszyli dzieciom w tej ważnej 
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Słubicach oraz Sylwia Górecka – bibliotekarz GBP w Słubicach miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy z uczestników przygotował 
się do konkursu „mistrzowsko”! Jednak po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji i po naradzie jury ogłosiło, że tytuł Mistrza Pięknego 
Czytania 2017 w kategorii klas I-II zdobywa Zofia Pawluk – uczennica 
kl. IIa słubickiej podstawówki. Wyróżnienia otrzymały: Maja Bębeni-
sta oraz Julia Budzyńska. W kategorii klas III-IV Mistrzem Pięknego 
Czytania 2017 została uczennica klasy IIIb S.P. w Słubicach Julia 
Czarnecka a wyróżnione osoby to: Hubert Korzyniewski i Roksana 
Lange. Komisja konkursowa wręczyła Laureatom nagrody książkowe 
a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Literacki Piknik Rodzinny
Miłym akcentem obchodów Tygodnia Bibliotek w Słubicach i jedno-
cześnie nagrodą dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie 
"Mistrz Pięknego Czytania" jest co roku Literacki Piknik Rodzinny.  
Mimo, że w tym roku pogoda nie była piknikowa, humory i apetytu  
wszystkim dopisywały! Nad grillem czuwała p. Danusia oraz rodzice. 
Dzieciaki z wielkim apetytem zajadały się pięknie zarumienionymi 
kiełbaskami. Nie zabrakło również szaleństw na bibliotecznym placu 
zabaw. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział zarówno 
w Konkursie Mistrz Pięknego Czytania, jak i w Rodzinnym Pikniku. 
Pod starym Wawelem przygód bez liku - spektakl Teatru "Maska"
30 maja 2017 r. w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach przygotowała dla swoich najmłod  

tablety, ramki elektroniczne, koszulki, plecaki i buty sportowe. 
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. 
Przewodniczącą Komisji konkursowej była Anna Nowakowska – 
fotograf. Tematyka konkursu związana była z obchodami Roku Wisły. 
W pierwszym tygodniu czerwca odbył się Gminny Konkurs Piosenki 
Polskiej. Obecnością na imprezie zaszczycili nas m.in. przewodniczą-
ca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wójt Krzysztof Dylicki, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele. W muzycznej rywalizacji wzięło udział 10 
uczniów – reprezentantów gminnych placówek oświatowych.  

Uczniowie zgodnie z regulaminem zobowiązani byli do wykonania 
jednej piosenki polskiej. W konkursowym jury zasiedli: Edyta 
Piegowska – kierownik Zespołu Ludowego Grzybowianki, Małgorza-
ta Czubiel – instruktor śpiewu oraz dyrektor GOK-u w Iłowie oraz 
Artur Bedyk – dyrektor GBP w Słubicach. Decyzją jury konkurs 
wygrała uczennica Szkoły Podstawowej w Słubicach – Barbara 
Żabka, 2 miejsce zajął Daniel Lenarcik ze Szkoły Podstawowej w 
Piotrkówku, 3 miejsce Eliza Grzegory również ze Szkoły Podstawowej 

Konkursy
 W ramach Powiatowego Dnia Ziemi organizowanego w naszej 
gminie po raz XVIII,  12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej 
Świniarach odbył się XVI konkurs ekologiczny "Na ratunek Ziemi". 
Ideą konkursu jest rozbudzanie u młodego pokolenia wrażliwości na 
problemy ekologiczne i poznanie pozytywnych oraz negatywnych 
skutków ingerencji człowieka w naturalne środowisko. W tym roku 
myślą przewodnią konkursu była rzeka Wisła, ponieważ rok 2017 
jest "Rokiem Wisły". Wisła - królowa polskich rzek jest nam szczegól-
nie bliska, ponieważ mieszkamy w gminie, przez którą przepływa. 
Naszą szkołę reprezentowało w konkursie 10 uczniów. Pięcioro 
uczniów z klas I - III i pięcioro uczniów z klas IV - VI Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, zakwalifikowało się 
po eliminacjach szkolnych do konkursu gminnego. Uczniowie 
rozwiązywali test i wykazywali się swoją wiedzą rywalizując z ucznia-
mi ze Szkół Podstawowych w Piotrkówku i Świniarach.  W wyniku tej 
rywalizacji nasi uczniowie zajęli pięć czołowych miejsc. W kategorii 
klas I - III pierwsze miejsce Jakub Skoroch klasa IIIb, II miejsce Natalia 
Krystecka IIIa i  III miejsce Filip Urbański klasa IIIb, zaś w kategorii klas 
IV - VI - II miejsce Anna Wasilewska klasa VIa i III miejsce Katarzyna 
Cichosz klasa VIa.  Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie tak intere-
sują się ekologią i chcą pogłębiać swoją wiedzę, aby w przyszłości żyć 
tak, by przekazać następnym pokoleniom to co otrzymali w darze od 
swych przodków.   
W szkole Podstawowej w Słubicach przeprowadzono także Gminny 
Konkurs Fotograficzny „Płynie Wisła płynie…” o nagrodę Wójta. 
Pierwsze miejsce zajęła Maja Pych, 2 – Natalia Matuszewska, 3 – 
Maria Olczak. W Konkursie wyróżnione zostały – Natalia Sadokier-
ska, Klaudia Wolińska, Magdalena Kraska , Zofia Durmaj oraz Wikto-
ria Malejko. Dziewczynki otrzymały wartościowe nagrody – 

SUPER KLASA
„ SUPER KLASA” – to druga edycja naszego szkolnego konkursu 
ogłoszonego przez samorząd uczniowski  w zakończonym właśnie 
roku szkolnym 2016/2017. Adresowany do uczniów klas IV-VI, a 
celem jego było: zintegrowanie zespołów klasowych, motywowanie 
do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  promowa-
nie nauki, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności, podnosze-
nie kultury osobistej i promowanie pozytywnych zachowań,  aktywi-
zowanie rodziców do współpracy ze szkołą, wdrażanie uczniów do 
przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji i wspieranie działań dydak-
tycznych i wychowawczych szkoły. O wyniku końcowym decydowała 
suma punktów uzyskanych przez klasę w podanych poniżej obszarach 
działalności: udział w akcjach charytatywnych, postawy patriotycz-
ne, dbałość o wystrój i estetykę klasy, wyniki w nauce i zachowaniu, 
czytelnictwo, zaangażowanie rodziców w życie szkoły, udział w 
akcjach i wydarzeniach organizowanych przez szkołę. Przewidziano 
także punkty bonusowe przyznane na koniec roku szkolnego przez 
dyrektora szkoły, w zależności od postaw, zaangażowania i inicjatyw 
klasy. Pani dyrektor dysponowała pulą 30 punktów. Przez cały rok 
szkolny uczniowie pracowali na punkty, ochoczo rywalizując z 
innymi. Ostatecznie po wypunktowaniu i podsumowaniu wszystkich 
obszarów, o których mowa w regulaminie konkursu,  tytuł „SUPER 
KLASY” otrzymała klasa V, której uczniami byli:  Ambroziak Nikola, 
Cierpikowski Jakub, Milczarski Kacper , Wolińska Klaudia i Zalewski 
Adam.  Oprócz dyplomu  nadającego tytuł, klasa otrzymała 
przechodni puchar, który to uczniowie będą się starali obronić w 
następnym roku szkolnym lub powędruje on do innej „super klasy”.

ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC  - 2017
To już drugi raz pod takim hasłem zakończyliśmy rok szkolny. Jest to 
nazwa ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Polską Akcję Humani-
tarną, a polegającej m.in. na zamianie pieniędzy „na kwiatka” w 
realną pomoc na rzecz ofiar kryzysów humanitarnych. Dwa lata 
temu wsparliśmy PAH w odbudowie jednej ze szkół w Nepalu, 
zniszczonej podczas ówczesnego trzęsienia ziemi. W tym roku 
organizator akcji zbiera fundusze na rzecz osób dotkniętych skutka-
mi suszy w Somalii i konfliktu zbrojnego w Sudanie Południowym. 
Od 5 do 6 milionów mieszkańców tych krajów ma ograniczony 
dostęp do jedzenia. Chcieliśmy wesprzeć akcję, aby PAH mogła 
kontynuować swoje działania. Bardzo dziękuję uczniom , ich 
rodzicom i pracownikom szkoły za przyłączenie się do akcji i dużą 
wrażliwość wyrażoną w zebranej kwocie w wysokości  532,00 PLN. 
Pieniądze te już zostały przesłane na konto PAH.
Jeśli ktoś z czytelników zechciałby wesprzeć działania PAH, może 
zajrzeć na stronę internetową tej organizacji i dowiedzieć się więcej.

M. Szymańska  

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”– 2017
„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”– 2017” pod takim hasłem odbyła się 
ogólnopolska akcja bicia rekordu Polski z zeszłego roku,  w jednocze-
snym czytaniu jak największej liczby osób. Organizatorem głównym 
akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Pomysł został 
podyktowany potrzebą promocji bibliotek szkolnych, promocji 
czytania i promocji książek wśród uczniów, inicjowanie mody na 
czytanie. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji – 2 czerwca 2017. 
Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zebrali się na boisku szkolnym, 
każdy z książką. Zasiedliśmy do kilkunastominutowego czytania. 
Prawie wszystkie klasy z wychowawcami przygotowały plakaty 
promujące czytelnictwo wśród uczniów.
Dziękuję wszystkim za przygotowanie się do udziału w akcji. A o tym, 
czy rekord został pobity dowiemy się dopiero we wrześniu, kiedy to 
organizator opublikuje wyniki.

Maria Szymańska 
OSTATNI DZWONEK…

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 23 
czerwca 2017 roku, oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla 
niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań, sukcesów i 
nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie spotykali się w pełnym składzie, aby uroczy-
ście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez 
dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. 
W bieżącym roku szkolnym dwie uczennice naszej szkoły: Klaudia 
Wolińska i Natalia Sadokierska otrzymały stypendia Wójta Gminy 
Słubice. Na uroczystym zakończeniu stypendia te wręczyła w imieniu 
Wójta Gminy Pani Barbara Kamińska – Sekretarz Gminy Słubice. 
Uchwałą Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Świniarach, za 
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, cztery osoby 
zostały promowane do następnej klasy z wyróżnieniem: Natalia 
Sadokierska, Klaudia Wolińska, Bartłomiej Smolarek i Maja Robak. 
Rozpoczynające się wakacje to dla jednych czas na zasłużony 
odpoczynek i zabawę, dla innych zaś czas na pracę, czy rozwijanie 
swoich pasji. Zachęcam jednak wszystkich, aby nie marnowali tych 
dwóch miesięcy i pamiętali, że wakacje to przywilej ucznia, który 
kiedyś, wraz z wejściem w dorosłe życie, zostanie nam odebrany, 
dlatego warto w pełni z niego korzystać. Wszystkim uczniom życzymy 
udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie 
ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzący rok szkolny. 
 Następny dzwonek dopiero we wrześniu……
Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i 
administracji życzymy wszystkiego najlepszego i udanych wakacji. 

Jolanta Sokołowska

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA ŚWINIARY



w Piotrkówku. Konkurs oceniany był także przez jury młodzieżowe w 
skład którego weszli laureaci I edycji imprezy: Zofia Kuźmińska, 
Magdalena Cichosz oraz Wiktoria Malejko. Młodzieżowe jury 
przyznało nagrodę – wyróżnienie dla Klaudii Piecka, uczennicy 
Szkoły Podstawowej w Słubicach. Organizator Konkursu Łukasz 
Bartosiak bardzo dziękuje sponsorom – Katarzynie Milczarek, Krzysz-
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Konkursy
 W ramach Powiatowego Dnia Ziemi organizowanego w naszej 
gminie po raz XVIII,  12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej 
Świniarach odbył się XVI konkurs ekologiczny "Na ratunek Ziemi". 
Ideą konkursu jest rozbudzanie u młodego pokolenia wrażliwości na 
problemy ekologiczne i poznanie pozytywnych oraz negatywnych 
skutków ingerencji człowieka w naturalne środowisko. W tym roku 
myślą przewodnią konkursu była rzeka Wisła, ponieważ rok 2017 
jest "Rokiem Wisły". Wisła - królowa polskich rzek jest nam szczegól-
nie bliska, ponieważ mieszkamy w gminie, przez którą przepływa. 
Naszą szkołę reprezentowało w konkursie 10 uczniów. Pięcioro 
uczniów z klas I - III i pięcioro uczniów z klas IV - VI Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, zakwalifikowało się 
po eliminacjach szkolnych do konkursu gminnego. Uczniowie 
rozwiązywali test i wykazywali się swoją wiedzą rywalizując z ucznia-
mi ze Szkół Podstawowych w Piotrkówku i Świniarach.  W wyniku tej 
rywalizacji nasi uczniowie zajęli pięć czołowych miejsc. W kategorii 
klas I - III pierwsze miejsce Jakub Skoroch klasa IIIb, II miejsce Natalia 
Krystecka IIIa i  III miejsce Filip Urbański klasa IIIb, zaś w kategorii klas 
IV - VI - II miejsce Anna Wasilewska klasa VIa i III miejsce Katarzyna 
Cichosz klasa VIa.  Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie tak intere-
sują się ekologią i chcą pogłębiać swoją wiedzę, aby w przyszłości żyć 
tak, by przekazać następnym pokoleniom to co otrzymali w darze od 
swych przodków.   
W szkole Podstawowej w Słubicach przeprowadzono także Gminny 
Konkurs Fotograficzny „Płynie Wisła płynie…” o nagrodę Wójta. 
Pierwsze miejsce zajęła Maja Pych, 2 – Natalia Matuszewska, 3 – 
Maria Olczak. W Konkursie wyróżnione zostały – Natalia Sadokier-
ska, Klaudia Wolińska, Magdalena Kraska , Zofia Durmaj oraz Wikto-
ria Malejko. Dziewczynki otrzymały wartościowe nagrody – 

SUPER KLASA
„ SUPER KLASA” – to druga edycja naszego szkolnego konkursu 
ogłoszonego przez samorząd uczniowski  w zakończonym właśnie 
roku szkolnym 2016/2017. Adresowany do uczniów klas IV-VI, a 
celem jego było: zintegrowanie zespołów klasowych, motywowanie 
do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  promowa-
nie nauki, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności, podnosze-
nie kultury osobistej i promowanie pozytywnych zachowań,  aktywi-
zowanie rodziców do współpracy ze szkołą, wdrażanie uczniów do 
przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji i wspieranie działań dydak-
tycznych i wychowawczych szkoły. O wyniku końcowym decydowała 
suma punktów uzyskanych przez klasę w podanych poniżej obszarach 
działalności: udział w akcjach charytatywnych, postawy patriotycz-
ne, dbałość o wystrój i estetykę klasy, wyniki w nauce i zachowaniu, 
czytelnictwo, zaangażowanie rodziców w życie szkoły, udział w 
akcjach i wydarzeniach organizowanych przez szkołę. Przewidziano 
także punkty bonusowe przyznane na koniec roku szkolnego przez 
dyrektora szkoły, w zależności od postaw, zaangażowania i inicjatyw 
klasy. Pani dyrektor dysponowała pulą 30 punktów. Przez cały rok 
szkolny uczniowie pracowali na punkty, ochoczo rywalizując z 
innymi. Ostatecznie po wypunktowaniu i podsumowaniu wszystkich 
obszarów, o których mowa w regulaminie konkursu,  tytuł „SUPER 
KLASY” otrzymała klasa V, której uczniami byli:  Ambroziak Nikola, 
Cierpikowski Jakub, Milczarski Kacper , Wolińska Klaudia i Zalewski 
Adam.  Oprócz dyplomu  nadającego tytuł, klasa otrzymała 
przechodni puchar, który to uczniowie będą się starali obronić w 
następnym roku szkolnym lub powędruje on do innej „super klasy”.

ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC  - 2017
To już drugi raz pod takim hasłem zakończyliśmy rok szkolny. Jest to 
nazwa ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Polską Akcję Humani-
tarną, a polegającej m.in. na zamianie pieniędzy „na kwiatka” w 
realną pomoc na rzecz ofiar kryzysów humanitarnych. Dwa lata 
temu wsparliśmy PAH w odbudowie jednej ze szkół w Nepalu, 
zniszczonej podczas ówczesnego trzęsienia ziemi. W tym roku 
organizator akcji zbiera fundusze na rzecz osób dotkniętych skutka-
mi suszy w Somalii i konfliktu zbrojnego w Sudanie Południowym. 
Od 5 do 6 milionów mieszkańców tych krajów ma ograniczony 
dostęp do jedzenia. Chcieliśmy wesprzeć akcję, aby PAH mogła 
kontynuować swoje działania. Bardzo dziękuję uczniom , ich 
rodzicom i pracownikom szkoły za przyłączenie się do akcji i dużą 
wrażliwość wyrażoną w zebranej kwocie w wysokości  532,00 PLN. 
Pieniądze te już zostały przesłane na konto PAH.
Jeśli ktoś z czytelników zechciałby wesprzeć działania PAH, może 
zajrzeć na stronę internetową tej organizacji i dowiedzieć się więcej.

M. Szymańska  

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”– 2017
„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”– 2017” pod takim hasłem odbyła się 
ogólnopolska akcja bicia rekordu Polski z zeszłego roku,  w jednocze-
snym czytaniu jak największej liczby osób. Organizatorem głównym 
akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Pomysł został 
podyktowany potrzebą promocji bibliotek szkolnych, promocji 
czytania i promocji książek wśród uczniów, inicjowanie mody na 
czytanie. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji – 2 czerwca 2017. 
Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zebrali się na boisku szkolnym, 
każdy z książką. Zasiedliśmy do kilkunastominutowego czytania. 
Prawie wszystkie klasy z wychowawcami przygotowały plakaty 
promujące czytelnictwo wśród uczniów.
Dziękuję wszystkim za przygotowanie się do udziału w akcji. A o tym, 
czy rekord został pobity dowiemy się dopiero we wrześniu, kiedy to 
organizator opublikuje wyniki.

Maria Szymańska 
OSTATNI DZWONEK…

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 23 
czerwca 2017 roku, oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla 
niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań, sukcesów i 
nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie spotykali się w pełnym składzie, aby uroczy-
ście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez 
dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. 
W bieżącym roku szkolnym dwie uczennice naszej szkoły: Klaudia 
Wolińska i Natalia Sadokierska otrzymały stypendia Wójta Gminy 
Słubice. Na uroczystym zakończeniu stypendia te wręczyła w imieniu 
Wójta Gminy Pani Barbara Kamińska – Sekretarz Gminy Słubice. 
Uchwałą Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Świniarach, za 
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, cztery osoby 
zostały promowane do następnej klasy z wyróżnieniem: Natalia 
Sadokierska, Klaudia Wolińska, Bartłomiej Smolarek i Maja Robak. 
Rozpoczynające się wakacje to dla jednych czas na zasłużony 
odpoczynek i zabawę, dla innych zaś czas na pracę, czy rozwijanie 
swoich pasji. Zachęcam jednak wszystkich, aby nie marnowali tych 
dwóch miesięcy i pamiętali, że wakacje to przywilej ucznia, który 
kiedyś, wraz z wejściem w dorosłe życie, zostanie nam odebrany, 
dlatego warto w pełni z niego korzystać. Wszystkim uczniom życzymy 
udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie 
ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzący rok szkolny. 
 Następny dzwonek dopiero we wrześniu……
Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i 
administracji życzymy wszystkiego najlepszego i udanych wakacji. 

Jolanta Sokołowska

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA PIOTRKÓWEK
Święto Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2017r. uczciliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Uczniowie kl. V -VI przybliżyli najważniejsze informacje 
dotyczące okoliczności uchwalenia tego ważnego dokumentu.
Wysłuchaliśmy recytacji wierszy i wsłuchiwaliśmy się w słowa pieśni 
patriotycznych wykonanych przez młodych artystów , które nas 
bardzo wzruszyły i skłoniły do refleksji. Skupiliśmy się nie tylko na 
konstytucji, ale również na Dniu Flagi i Międzynarodowym Święcie 
Pracy. Przypomnieliśmy trudną sytuację robotników , zwracając 
uwagę, że w XXI wieku nadal  wielu pracodawców nie  przestrzega 
praw pracowników. Współczesna  konstytucja  jest także dokumen-
tem, który odgrywa ogromną rolę , gwarantuje prawa i swobody 
wszystkim obywatelom,  a prawa pracowników również są w niej 
zawarte.

Iwona Michalska-Milczarek
„Czyste Powietrze Wokół Nas”

Program Przedszkolnej Edukacji antytytoniowej
Po raz pierwszy dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w 
programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze 
Wokół Nas”. Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodli-
wym wpływem dymu tytoniowego i wykształcenie świadomej 
postawy ochrony własnego  zdrowia w sytuacjach bezpośredniego 
kontaktu z palącymi. Program ma na celu wykształcenie umiejętno-
ści rozpoznawania różnych źródeł dymów. Dzieci chętnie brały 
udział w prowadzonych zajęciach. Przez cały okres trwania progra-
mu towarzyszył dzieciom dinozaur Dinek. Uczyliśmy się piosenki o 
Dinku, wykonywaliśmy karty pracy z Dinkiem, a na koniec wspólnie 
zrobiliśmy gazetkę na korytarzu szkolnym na temat różnych rodza-
jów dymów. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje przyczynią się 
do zdrowszego i świadomego funkcjonowania w otoczeniu.

Edyta Michalak
Dzień Mamy i Taty

25 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość związana z dniem 
Mamy i Taty.  Chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień uczniowie zaprosili 
do szkoły swych wspaniałych rodziców. Dzieci swą  wdzięczność i  
miłość  wyraziły poprzez przedstawienia teatralne i śpiewanie piose-
nek. Po wspaniałych  występach, w których dzieci zaprezentowały 
swe niezwykłe zdolności, na twarzach rodziców dało się zauważyć 
wzruszenie i dumę z tych małych i tych większych „aktorów”.  Po 
zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swym 
rodzicom własnoręcznie wykonane podarunki.  Po części oficjalnej 
miał miejsce słodki poczęstunek. Cała uroczystość była uwieczniana 
na fotografiach. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze 
i na pewno pozostanie na długo w pamięci zarówno dzieci jak i 
rodziców.

Małgorzata Kiciak
Gratulujemy!

 W tym roku szkolnym na szczególne wyróżnienie zasłużyło dwoje 
uczniów klasy 5: Katarzyna Mossakowska i Daniel Lenarcik. Zarówno 
ich nienaganna postawa jak również wyniki w nauce sprawiły, że 
zostali nagrodzeni stypendium. Uroczyste wręczenie wyróżnień 
najzdolniejszym uczniom oraz ich rodzicom nastąpiło podczas 
zakończenia roku szkolnego. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Słubice 
- Krzysztof Dylicki.
Gratulujemy uczniom wspaniałych osiągnięć, zaś do ich rodziców 
kierujemy słowa uznania za trud włożony w wychowanie.
Kolejny rok szkolny dobiegł końca.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy miłego i 
bezpiecznego wypoczynku, pięknej pogody oraz ciekawych przygód.
Drodzy uczniowie, życzymy wam, abyście w nowym roku szkolnym 
wrócili wypoczęci, z zapasem sił do realizacji nowych planów i 
marzeń oraz osiągania kolejnych sukcesów. 
Do zobaczenia we wrześniu!

Karta rowerowa
Przygotowanie do karty rowerowej odbywa się na zajęciach 

Akcja – „Korki”
 W naszej szkole  zakończona została zbiórka nakrętek na cele chary-
tatywne. Cieszy fakt, że dzieci chętnie biorą udział w akcjach niesie-
nia pomocy ludziom. Zebrane nakrętki zostały skrupulatnie  pose-
gregowane i zważone. Pierwsze miejsce zdobyła  klasa pierwsza 
uzyskując wynik 18 kg Zwycięzcom  gratulujemy, a pozostałym 
uczestnikom dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę po 
wakacjach. 

Edyta Michalak
PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ROZŚPIEWANA SZKOŁA”

Nasza szkoła po raz szósty  była organizatorem Gminnego Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Szkoła”. Wzięli w nim udział chętni 
uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Swoją 
obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Wójt Gminy Słubice 
Pan Krzysztof Dylicki, , Przewodniczący Komisji do Spraw Oświaty 
Pan Łukasz Bartosiak oraz Pani Barbara Gołaszewska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Słubicach i Pani Jolanta Sokołowska – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Celem przeglądu było propagowanie polskiej muzyki dziecięcej, 
prezentacja talentów  oraz wspólna zabawa przy muzyce. Przegląd 
był przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: zerówki, klasy 
I – III, klasy IV – VI. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
swoich umiejętności wokalnych, a także wykazali się dużą kreatyw-
nością w przygotowaniu strojów. Wszystkim bardzo się podobało. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym,  znów spotkamy się 
w tak licznym gronie.
Bardzo dziękujemy rodzicom, za pomoc w przygotowaniu słodkiego 
poczęstunku.
Organizację  przeglądu wsparł finansowo Ksiądz Proboszcz Stanisław 
Pakieła, za co serdecznie dziękujemy.

 WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNA DO TORUNIA
  9 czerwca 2017 r. niemalże całą szkolą wybraliśmy się na wycieczkę 
do Torunia. Organizatorem wyjazdu było Biuro Turystyczne 
BAN-TUR z Gostynina. Głównym punktem programu było zwiedza-
nie Starego Miasta, Domu Kopernika oraz wizyta w Planetarium 
gdzie obejrzeliśmy seans, który przybliżył nam postać słynnego, 
polskiego astronoma. Odwiedziliśmy też Muzeum Piernika, w 
którym dzieci pod opieką Magistra Piernikarza  Rafała z Torunia 
uczyły się wypiekać słynne toruńskie pierniki. Każdy uczestnik  
swoje, samodzielnie przygotowane pierniki mógł zabrać ze sobą do 
domu.  Zwieńczeniem wycieczki było oglądanie panoramy Torunia 
podczas rejsu statkiem po Wiśle. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
wracaliśmy ze śpiewem  na ustach do domu. Oczywiście nieodzow-
nym punktem końcowym wycieczki była wizyta w McDonald’s. 
Naszą rozśpiewaną grupę można zobaczyć na stronie internetowej 
Biura Podróży BAN-TUR Gostynin.

Małgorzata Perka, Żaneta Żuchowicz 
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ZBIERAJ BATERIE!
Miło nam poinformować, iż nasza szkoła otrzymała podziękowanie 
za aktywny udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyj-
nego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”. Szkoła zebrała  14  kg zużytych 
baterii i akumulatorów, a tym samym współczynnik w przeliczeniu 
na jednego ucznia wyniósł 0,35. Poprzez selektywną zbiórkę 
odpadów uczniowie przyczynili się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. Przekazane baterie trafiły do Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., 
gdzie zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku. 

Renata Bartosiak
Za wszelkie dobro – DZIĘKUJEMY !!!

W dniu 21 czerwca w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie, 
gdyż wszyscy chcieli wyrazić swoją wdzięczność Osobie, która przez 
wiele lat służyła zawsze ludziom i szczytnym celom. Nadszedł czas 
pożegnania, odchodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza 
Stanisława Pakieły.  W przygotowanej inscenizacji Pół żartem – pół 
serio, z udziałem uczniów z klasy piątej i szóstej, wyłonił się  piękny i 
ujmujący za serce obraz Księdza  i jego duszpasterskiej posługi. 
Żegnający Księdza Proboszcza uczniowie wspominali spotkania 
pełne optymizmu, życzliwości i zrozumienia. Bez  jego obecności nie 
odbyła się żadna ważna szkolna uroczystość. Wspólnie obchodzili-
śmy święta narodowe. Dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy 
kolędy. Pojawiły się także słowa, że spotkanie Księdza Proboszcza 
było dla uczniów zaszczytem i wyróżnieniem, bo być dobrym to 
rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze 
szlachetniejsza. Swoją wdzięczność uczniowie wyrazili drobnymi 
upominkami, aby ocalić od zapomnienia obecność i radość, jaką 
doświadczali podczas pobytu w naszej parafii. Wśród osób, które 
wyraziły swoje uznanie dla wyjątkowej posługi Księdza Stanisława 
była także przedstawicielka Rady Rodziców z przepięknym koszem 
kwiatów. Na zakończenie ujmującego serca spotkania uczniowie 
oraz nauczyciele, pracownicy szkoły otrzymali od odchodzącego na 
emeryturę Księdza Proboszcza bardzo wymowne obrazki z senten-
cjami.

Jolanta Jaros

technicznych prowadzonych przez p. Renatę Bartosiak. Przygotowa-
nie obejmuje wiadomości ze znajomości przepisów ruchu drogowe-
go oraz jazdy na rowerze. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie 
klas czwartych, którzy ukończyli 10 lat, w wyjątkach za zgodą rodzica 
uczniowie, którzy w tym roku ukończą 10 lat. Blankiet karty rowero-
wej po zdanych egzaminach uczniowie otrzymają najwcześniej w 
dniu 10 urodzin. W Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Piotrków-
ku w dniu 20 czerwca 2017 roku odbył się egzamin praktyczny na 
Kartę Rowerową. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów. Organizatora-
mi i egzaminatorami egzaminu praktycznego na Kartę Rowerową 
byli p. Renata Bartosiak -  nauczyciel i asp. szt. Piotr Rybciak - dzielni-
cowy gminy Słubice. Na twarzach dzieci widać było przejęcie związa-
ne zarówno z ogromną chęcią zdania egzaminu, jak również z 
obecnością funkcjonariusza policji. Jednak pan Rybciak okazał się po 
raz kolejny sympatyczny i życzliwy. Jazdę praktyczną zdali wszyscy i 
wkrótce otrzymają Kartę Rowerową.
Serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!  

Bezpieczne wakacje 2017
„Bezpieczeństwo podczas wakacji” było tematem spotkania 
uczniów naszej szkoły z funkcjonariuszami policji: sierż. szt. Marzeną 
Mierzejewską i st. asp. Piotrem Rybciakiem. Podczas spotkania, w 
którym wzięło udział około 40 uczniów z klas I-VI, mundurowi 
poruszyli najważniejsze aspekty bezpiecznych zachowań podczas 
letniej kanikuły. Celem pogadanki było przypomnienie uczniom, że 
tylko bezpieczne zachowania sprawią, że z letnim czasem będą 
łączyły się same miłe wspomnienia. Pani M. Mierzejewska rozma-
wiała z dziećmi o bezpiecznym odpoczynku zarówno nad woda jak i 
w miejscu zamieszkania. Przekazała informacje dotyczące tego, jak 
ustrzec się przed kradzieżą i w jaki sposób unikać wielu zagrożeń.  
Funkcjonariusze przypomnieli też uczniom najważniejsze zasady 
bezpiecznego poruszania się w sieci i rozsądnego korzystania z 
portali podczas nawiązywania nowych wakacyjnych znajomości. 
Policjanci apelowali do uczniów, aby ci podczas letnich wyjazdów nie 
sięgali po jakiekolwiek używki. Zwrócili też uwagę na to, aby wszyscy 
wyposażyli siebie i swe jednoślady w elementy odblaskowe. Na 
zakończenie goście życzyli uczniom udanych i bezpiecznie spędza-
nych wakacji, a my, nauczyciele, do tych życzeń się dołączamy. 
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SŁUBICKA OŚWIATA
 
 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SŁUBICE
Gajewską i Krystynę Bogiel. Wyróżniającym się uczniom wręczone 
zostały nagrody oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Słubice pana Krzysztofa Dylickiego. Świadectwa 
ukończenia gimnazjum zostały wręczone w piątek 23 czerwca. 
Życzymy wszystkim absolwentom dostania się do wymarzonej szkoły.
Zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich odbyło się 
planowo, czyli 23 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00. Na tę uroczy-
stość przybył pan Mariusz Bartos, który w imieniu wójta gminy 
wręczył stypendia za naukę uczennicom klas pierwszych.
Apel
Drodzy uczniowie! Pamiętajcie o zachowaniu wszystkich zasad 
bezpieczeństwa w czasie wakacji!

Urszula Bartosiak, Monika Liberacka

Koniec roku szkolnego 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum w 
Słubicach

22 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość 
pożegnania uczniów klas trzecich. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
wójt Gminy Słubice pan Krzysztof Dylicki, przewodniczący Komisji 
Oświaty pan Łukasz Bartosiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnia-
rach pani Jolanta Sokołowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Piotrkówku pani Maria Perka, ksiądz proboszcz Roman Batorski oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Śmielak. Przybyli również 
licznie rodzice absolwentów. Zaproszonych gości powitała dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Słubicach pani Grażyna Bartos. Duże 
wrażenie na wszystkich wywarła część artystyczna przygotowana 
przez uczniów klas trzecich i ich wychowawców, panie: Justynę 
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strażnicy OSP w Słubicach, gdzie śniadanie dla druhów przygotowali 
przedstawiciele OSP w Grzybowie. Podczas tej uroczystości nie zabra-
kło również Orkiestry Dętej OSP w Słubicach.
• 30-go kwietnia drużyny OSP z terenu gminy, spotkały się na boisku 
przy szkole w Słubicach, gdzie odbyły się Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze. W tegorocznych zmaganiach zwyciężyła drużyna OSP w 
Łaziskach. Na podium znalazły się jeszcze drużyny OSP w Juliszewie i 
OSP w Słubicach, a 4 miejsce zajęła drużyna OSP w Wiączeminie 
Polskim.

• 6-go maja odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Ochotnicy 
spotkali się na uroczystej Mszy Świętej w Kościele w Słubicach, a 
następnie na poczęstunku w strażnicy OSP w Łaziskach. W uroczysto-
ści udział wzięły poczty sztandarowe: OSP w Słubicach, OSP w Julisze-
wie i OSP w Piotrkówku oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP w 
Juliszewie, OSP w Piotrkówku, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie 
oraz Orkiestra Dęta OSP w Słubicach.
• 10-go maja, w odpowiedzi na zaproszenie Komendanta Miejskiego 
PSP w Płocku, poczet sztandarowy OSP w Słubicach, w składzie Marek 
Tarka, Przemysław Adamowicz i Leszek Zwierzchowski, uczestniczył w 
obchodach Dnia Strażaka, których organizatorem była Komenda 
Miejska PSP w Płocku.
• 13-go maja w Słubicach odbył się egzamin potwierdzający umiejęt-
ności obsługi podestów ruchomych (podnośnik z koszem). Pozytywny 
wynik, a zarazem uprawnienia do obsługi, uzyskali druhowie z OSP w 
Słubicach: Marek Tarka, Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, 
Dominik Mićkowski i Michał Dylicki.

• 13-go maja druhowie z OSP w Słubicach, wspólnie z policją, zabez-
pieczali trasę Międzygminnego Rajdu Rowerowego, którego organiza-
torami i pomysłodawcami są pracownicy Ośrodka Wychowawczego 
w Mocarzewie. W ramach podziękowania, strażacy z OSP w 
Słubicach, za pomoc i udział w każdej z dotychczasowych edycji rajdu, 
otrzymali prezent w postaci obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
• 14-go maja strażacy z OSP w Słubicach udali się do miejscowości 
Suchodół, gdzie dokonali sprawdzenia sprawności sprzętu wodnego, 
w tym łodzi, przed sezonem letnim.
• 19-go maja druhowie z OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie uczestni-
czyli w spotkaniu, w miejscowości Soczewka, gdzie odebrali symbo-
liczne czeki wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia 
strażackiego.

Strażacy Ochotnicy z terenu Gminy Słubice z roku na rok podejmują 
więcej interwencji. W drugim kwartale tego roku podjęli oni 
interwencję przy 26 zdarzeniach. Przy likwidacji zagrożenia udział 
brały jednostki OSP w Słubicach oraz OSP w Łaziskach. Strażacy 7 razy 
interweniowali przy pożarach (płonęły trawy, lasy oraz doszło do 
wybuchu butli z gazem w budynku mieszkalnym), 4 razy uczestniczyli 
w zdarzeniach związanych ze zdarzeniami drogowymi, 9 razy usuwali 
z dróg powalone drzewa i gałęzie, 3 razy likwidowali zagrożenie 
związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych, a raz zabez-
pieczali lądowanie śmigłowca LPR.
Wydarzenia społeczne i kulturalne są zawsze ważne dla lokalnej 
społeczności, dlatego też biorą w nich również udział strażacy ochot-
nicy, którzy często obok uczestnictwa włączają się również w przygo-
towania i organizację wielu uroczystości.
• 24-go marca do Parafii w Zycku Polskim przybył Obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. W uroczystościach związanych z jego powitaniem 
wzięły udział poczty sztandarowe: OSP w Wiączeminie Polskim, OSP 
w Piotrkówku, OSP w Juliszewie i OSP w Słubicach, druhowie z tych 
jednostek oraz Orkiestra Dęta OSP w Słubicach.
• 25-go marca Obraz przywitany został w Parafii w Słubicach. W 
uroczystościach powitalnych udział wzięły poczty sztandarowe: OSP 
w Słubicach i OSP w Sielcach oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP w 
Sielcach, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie. Nie zabrakło również 
Orkiestry Dętej OSP w Słubicach.

\

• 28-go i 30-go marca oraz 12-go maja druhowie z OSP w Słubicach 
uczestniczyli w akcji czytania dzieciom. W ramach akcji Ewelina Żabka, 
Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, Krzysztof Dobaczewski i 
Michał Dylicki czytali dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach i 
Przedszkola Samorządowego.
• 2-go kwietnia strażacy z OSP w Słubicach, kontynuując zapoczątko-
waną kilka lat wcześniej tradycję, uczcili rocznicę śmierci Papieża 
Polaka Jana Pawła II. Punktualnie o godzinie 21:37 pododdział straża-
ków, przy dźwiękach syren, oddali hołd Papieżowi.
• 4-go kwietnia ochotnicy z jednostek z terenu gminy uczestniczyli w 
spotkaniu Lokalnych Liderów, które zorganizowali wspólnie Starostwo 
Powiatowe w Płocku oraz Urząd Gminy w Słubicach. Podczas spotka-
nia, statuetkę „Dobry Gospodarz” odebrał wieloletni członek OSP w 
Słubicach i Orkiestry Dętej OSP w Słubicach – Grzegorz Kobuszewski.
• 8-go kwietnia odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary katastro-
fy rządowego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Przy pomniku 
w Grzybowie, w uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe: 
OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim oraz 
druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w Wiączeminie 
Polskim, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie. Uroczystość uświetniła 
Orkiestra Dęta OSP w Słubicach.
• 12-go kwietnia w Dobrzykowie zakończyło się szkolenie podstawo-
we strażaków ratowników OSP. Szkolenie ukończył również jeden z 
naszych druhów – Przemysław Adamowicz.
• 16-go kwietnia, zgodnie z tradycją poczty sztandarowe OSP w 
Słubicach i OSP w Sielcach oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP w 
Sielcach, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie, uczestniczyli we Mszy 
Świętej Rezurekcyjnej. Po jej zakończeniu strażacy spotkali się w 
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rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. m.in. bezdomni, 
bezrobotni, niepełnosprawni, długotrwale chorzy) i których dochód 
nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby spełniające kryterium określone nowymi wytycznymi i zainte-
resowane uzyskaniem bezpłatnych paczek żywnościowych kontakto-
wały  z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słubicach.
Planowana jest realizacja Podprogramu 2017, w okresie od sierpnia 
2017 do czerwca 2018 roku. GOPS w Słubicach będzie informował 
mieszkańców gminy jeśli Podprogram 2017 zostanie zatwierdzony. 

Jacek Laska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w okresie od marca 
do czerwca br. wydawał artykuły żywnościowe w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 
ramach Podprogramu 2016, który trwał od sierpnia 2016 r. do czerw-
ca 2017 roku wydano ponad 18 ton żywności, którą otrzymało prawie 
500 mieszkańców z terenu gminy Słubice. Osoby które chciały skorzy-
stać z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka po skiero-
wanie.
Informowaliśmy mieszkańców, że zmianie uległy Wytyczne w sprawie 
realizacji Programu, które weszły w życie od 1 stycznia 2017r. Zgodnie 
z nowymi Wytycznymi zmieniło się kryterium dochodowe (podwyż-
szono kryterium). Obecnie pomocą żywnościową w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogły być objęte osoby i 
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jubileuszu 30-lecia istnienia Zespołu Ludowego Grzybowianki.
• 11-go czerwca ratownicy z OSP w Słubicach uczestniczyli w między 
powiatowych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego i powo-
dziowego, w miejscowości Rakowo, gm. Wyszogród. Organizatorem 
ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
• 15-go czerwca strażacy brali udział w uroczystych obchodach Święta 
Bożego Ciała.
• 24-go czerwca Orkiestra Dęta OSP w Słubicach uczestniczyła w 
obchodach Święta Jana, które odbyło się w Wiączeminie Polskim, 
przy powstającym skansenie osadnictwa nadwiślańskiego. Współor-
ganizatorem tej uroczystości była OSP w Wiączeminie Polskim.
• 25-go czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie, w związku z 
przejściem na emeryturę, Proboszcza Parafii w Zycku Polskim – 
Stanisława Pakieły. W uroczystości uczestniczyli strażacy z parafii Zyck 
oraz Orkiestra Dęta OSP w Słubicach.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: 

www.osp.com.pl/mazowieckie/plocki/Slubice/OSP-Slubice
Michał Dylicki

• 21-go maja ochotnicy ze Słubic uczestniczyli w obchodach Powiato-
wego Dnia Ziemi w Słubicach. Obok pokazu sprzętu i wyposażenia, do 
ich zadań należało zabezpieczenie przemarszu korowodu oraz pomoc 
organizacyjna.
• 22-go maja ochotnicy z OSP w Wiączeminie Polskim zorganizowali 
coroczne spotkanie rocznicowe przy symbolicznej kapliczce, gdzie w 
2010 roku doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. W 
uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe: OSP w Wiączemi-
nie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Troszynie 
Polskim, OSP w Grabiu Polskim.

• 23-go maja w rocznicę przerwania wału przeciwpowodziowego 
odbyła się konferencja związana z tematyką zagrożenia powodziowe-
go. Przed rozpoczęciem konferencji organizatorzy oraz goście zebrali 
się przy kapliczce, w miejscu przerwania wału, gdzie złożone zostały 
kwiaty. Kwiaty złożyła również delegacja strażaków z OSP w Słubicach.
• 25-go maja strażacy z OSP w Słubicach uczestniczyli w ćwiczeniach, 
których scenariusz przewidywał pożar lasu. Ćwiczenia odbyły się w 
miejscowości Nowy Duninów.
• 26-go maja strażacy z OSP w Słubicach przy dźwiękach syren oddali 
hołd strażakom, którzy tragicznie zginęli przy działaniach ratowni-
czych w Białymstoku.
• 1-go czerwca druhowie z OSP w Słubicach, wraz ze sprzętem, 
uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Dziecka w Słubicach.
• 3-go czerwca w odpowiedzi na zaproszenie, strażacy z OSP w 
Słubicach i przedstawiciele Orkiestry Dętej uczestniczyli w obchodach 
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Agencja Reklamowa „Drukujemy Marzenia”
Piotr Piecka, Grzybów 64, 09-533 Słubice

tel.: 788 035 177, biuro@drukujemymarzenia.pl

WYKONANIE:
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
(24) 2778 930; (24) 2778 932
u g s l u b i c e @ p l o c m a n . p l

Mija kolejny rok szkolny, rok nie tylko wytężonej pracy, ale również wielu cennych 
inicjatyw i twórczych działań. Rozpoczyna się długo oczekiwany okres wakacji. 

Oby dni składające się na ten okres pozwoliły na zasłużony odpoczynek, nabranie 
sił do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami a przede wszystkim, aby pozostały na 

zawsze najpiękniejszym wakacyjnym wspomnieniem młodości.
Ważny jest wypoczynek, zabawa, nowe przyjaźnie i znajomości, miłe wrażenia, ale 

ciesząc się nimi, nie zapominajcie o bezpieczeństwie, zdrowiu i przestrzeganiu 
zasad dobrego wychowania.

Katarzyna Monika Milczarek                   Krzysztof Dylicki
Przewodnicząca Rady                                     Wójt 


