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Radosnego Alleluja!!!

Życzymy aby ten świąteczny czas 

upłynął w atmosferze wytchnienia 

od codziennego pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Niech towarzyszą mu chwile szczególne: otwarcia 

na potrzeby innych, miłości wzajemnej 

w rodzinach oraz życzliwości przyjaciół 

i znajomych aby odradzające się wraz 

z Wielkanocą życie obudziło nadzieję i wiarę 

w drugiego człowieka. 

Niech radość płynąca 

ze Zmartwychwstania Chrystusa 

pozwala dostrzec piękno, z pozoru, małych rzeczy, 

a wiara daje oparcie w chwilach zwątpienia. 

Życzymy aby ten świąteczny czas wyjątkowych 

chwil spędzonych z najbliższymi stał się 

źródłem siły i wewnętrznego spokoju.



towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gostyninie, która 
poinformowała obecnych na obradach o konieczności elektronicz-
nego składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe przez producentów rolnych. Wytłumaczyła także w jaki 
sposób należy uzyskać swój indywidualny login i hasło do profilu za 
pomocą, którego można złożyć wniosek.  Z przedstawionych 
informacji jasno wynika, że tej wiosny można spodziewać się 
utrudnień w kwes�i wnioskowania, ponieważ brak komputera czy  
dostępu do Internetu nie powoduje automatycznego zezwolenia 
na złożenie wniosku w formie papierowej.
Głównym tematem obrad było zabezpieczenie przeciwpowodzio-
we gminy. Niestety na sesję nie dotarł przedstawiciel Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 
którym szczegółowo omawiano działalność klubów sportowych 
istniejących na terenie gminy Słubice, czyli Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” i Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mazowia”. Na komisjach omówiono 
także funkcjonowanie boiska sportowego „ORLIK” w roku 2017. Na 
sesji krótkie podsumowanie tych informacji przedstawił radny 
Łukasz Bartosiak. Na pytania radnych i sołtysów dotyczące działal-
ności klubu „Mazowia” i boiska „ORLIK” na bieżąco odpowiadał 
trener klubu i animator boiska „ORLIK” pan Jacek Kozłowski. Podję-
to uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice oraz 
uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych.
Na wspólne posiedzenie komisji 31 stycznia br. zostali również 
zaproszeni: ksiądz proboszcz Roman Batorski i prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pan Ryszard Smolarek w celu 
rozmowy o możliwościach zagospodarowania placu w centrum 
Słubic. Była to rozmowa wstępna, w jej wyniku nie podjęto 
żadnych wiążących ustaleń.
Wójt poinformował obecnych o wyrażonej przez marszałka 
województwa mazowieckiego zgodzie na budowę chodnika/ścież-
ki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 575 w Studzieńcu (przygo-
towywane jest porozumienie pomiędzy gminą a Zarządem Dróg 
Wojewódzkich) a także podpisaną umową na dostarczanie enegii 
elektrycznej niezbędnej do budowy stacji uzdatniania wody w 
Alfonsowie.
Końcowa i momentami gorąca dyskusja zdominowana została 

XXXII sesja Rady Gminy
18 grudnia 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy.  Zaprosze-
ni na sesję producenci rolni mogli wysłuchać obszernej informacji 
powiatowego lekarza weterynarii pana Jacka Gruszczyńskiego o 
zagrożeniu jakie stwarza choroba Afrykańskiego Pomoru Świń, 
której ogniska zaobserowowano na terenie województwa mazo-
wieckiego oraz o sposobach zapobiegania zarażenia stada tą 
groźną dla świń chorobą. Głównym tematem sesji było przyjęcie 
budżetu gminy na 2018 rok. W okresie poprzedzającym sesję 
projekt budżetu przekazany został wszystkim radnym Rady Gminy. 
W sprawie przedłożonego przez wójta projektu opinię wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje rady. Wszystkie 
przedstawione opinie były pozytywne. Po zapoznaniu się z opinia-
mi wójt podziękował radnym za zrozumienie przedłożonej przez 
niego propozycji budżetu i wzięcie pod uwagę faktu, że w budżecie 
zaplanowano realizację zadań, które w gminie są najbardziej 
potrzebne. Uchwale budżetowej towarzyszy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa gminy Słubice na lata 2018-2024. W trakcie obrad 
przyjęto także uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, przyję-
cia planów pracy komisji Rady Gminy Słubice na rok 2018, przyję-
cia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 
2018, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017. Na 
zakończenie obrad wójt i przewodnicząca złożyli życzenia świątecz-
ne obecnym radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom 
urzędu gminy po czym w obecności zaproszenego księdza Jacka 
Warzechy - proboszcza parafii Zyck nastąpiło tradycyjne przełama-
nie się opłatkiem.

 

XXXIII sesja Rady Gminy
 28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy, która 
zwołana była ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2017 przed końcem roku budżetowego. 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego konieczności wykupu gruntów położonych pomiędzy 
linią brzegową Wisły a wałem przeciwpowodziowym, w admini-
stracyjnych granicach gminy Słubice. Uchwała ta została przekaza-
na do odpowiednich instytucji. Wójt i przewodnicząca rady złożyli 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne uczestnikom sesji i ich 
najbliższym. 

XXXIV sesja Rady Gminy
7 lutego 2018 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której 
najpierw oddano głos pani Marzenie Strelczuk – kierownik Powia-
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dróg gminnych. Wniosek o powołanie tej komisji złożył na wspól-
nym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 31 stycznia 2018 roku 
radny Sławomir Januszewski. 
Podjęte uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej 
h�p://ugslubice.bip.org.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”, a 
w zakładce „Rada Gminy Słubice-Radni kadencji 2014-2018-Proto-
koły z sesji” znajdują się przyjęte protokoły z odbytych sesji.

red.

przez sprawę fatalnego stanu dróg, niedrożnego rowu melioracyj-
nego, pomocy osobom poszkodowanym w zeszłorocznym pożarze 
i wybuchu gazu oraz domniemań, czy powódz z 2010 roku została 
wywołana sztucznie przez działania człowieka.
9 lutego 2018 roku członkowie Komisji Planowania Gospodarcze-
go, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska pod przewod-
nictwem radnego Ryszarda Ziółkowskiego wraz z wójtem i 
przewodniczącą gminy dokonali sprawdzenia na gruncie stanu 

Wiejskich poinformował nas, że ww. wnioski przeszły pozytywnie 
ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną zgodnie z 
Zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2018”. Po zaakcepto-
waniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zadań wskaza-
nych przez gminę i zawarciu stosownych umów Gmina Słubice 
rozpocznie realizację zadań. Koszt realizacji każdego zadania 
wynosi do 20 000 złotych bru�o w tym 50% stanowi kwota 
dofinansowanie z MIAS.               red.

9 stycznia br. Gmina Słubice w imieniu sołectw: Łaziska i Słubice 
wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na realizację zadań pn.:
1.„Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”
2.„Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla 
Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa 
Słubice”
20 lutego br. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

NASZE GMINNE SPRAWY

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2018

uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym 
w uchwale Rady Gminy Słubice. Otrzymane stypendium jest 
swoistą nagrodą za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 
wykorzystania swoich zdolności, a także formą motywacji uczniów 
do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań w nauce lub 
sporcie. Serdeczne gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych 
sukcesów.       Renata Maślanka 

Wzorem lat ubiegłych, działając na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży, Wójt Gminy przyznał stypendia moty-
wacyjne dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice.  Stypendia motywacyjne, na 
łączną kwotę 7100 zł, trafiły do 13 uczniów szkół podstawowych. 
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju 

 

Panie marszałku, w tym roku mija 20 lat funkcjonowania samo-
rządowych powiatów i województw. Proces decentralizacji 
przybliżył władzę do ludzi. A czym dla pana jest ten jubileusz?
Reforma samorządowa była milowym krokiem w budowaniu silnych 
regionów. Powierzenie nowych zadań wspólnotom dało obywate-
lom możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otocze-
nia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka 
zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy 
dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy 
hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia 
mieszkańców.
Co było kluczem do sukcesu tej reformy? 
Bycie blisko ludzi i uważne wsłuchiwanie się w ich suges�e czy 
opinie, a także duże zaangażowanie samorządowców. W niewielkich 
miejscowościach powstawała duża infrastruktura, ale też place 
zabaw, skwery i świetlice. Chcieliśmy, aby warunki życia na wsi nie 
odbiegały od tych wielkomiejskich. Zrównoważony rozwój był dla 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

OD 20 LAT WSPÓLNIE BUDUJEMY MAZOWSZE 
ROZMOWA Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAMEM STRUZIKIEM

nas priorytetem. I tak już zostało.
Reforma samorządowa przyniosła wiele pozytywnych zmian. 
Mimo to, coraz częściej obserwujemy zapędy w stronę ponownej 
centralizacji. Skąd ta tendencja?
Miałem nadzieję, że czas centralnego planowania mamy już za sobą. 
Niestety, władza jest przekonana, że zza biurka w Warszawie widać 
więcej. Ja się z tym nie zgadzam. Powiem więcej, odwraca się od 
ideałów pomocniczości, solidarności i wspólnego dbania o wspólno-
ty. To, o czym codziennie powinni decydować obywatele – na pozio-
mie sołectw, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw, zamienia 
się teraz w decyzje struktur rządowych. Odebrano nam już możliwo-
ści realizowania doradztwa rolniczego, wspierania rozbudowy bazy 
sportowej, gospodarowania środkami wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska czy wodą i melioracjami. Samorządy tracą 
kompetencje, a mieszkańcy możliwość decydowania o tym, jak mają 
zmieniać się ich miejscowości. Nie przyniesie to niczego dobrego.
Często pan podkreśla, że szereg inwestycji zostało zrealizowanych 
właśnie dzięki samorządom i dobrej współpracy między nimi. 
I zawsze będę to powtarzał. Współpraca zawsze procentuje i przyno-
si świetne efekty. Wielkich rzeczy nie osiąga się w pojedynkę. Każde-
go dnia samorządy udowadniają, że razem można więcej. Od 
dwudziestu lat wspólnie z samorządami i mieszkańcami budujemy 
Mazowsze. Świetnym przykładem jest gmina Słubice, której zaanga-
żowanie widać chociażby w pozyskiwaniu środków z budżetu 
Mazowsza czy Unii Europejskiej. Takie wsparcie tylko w ostatnim 
czasie pozwoliło gminie m.in. na budowę drogi w Leonowie czy 
przebudowę drogi w Łaziskach.
A co ze wspólnotami sołeckimi?
Są ogromnie ważne. To sołtysi najlepiej znają potrzeby i problemy 
swoich „małych ojczyzn”. Te najprężniej działające oczywiście nagra-



towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gostyninie, która 
poinformowała obecnych na obradach o konieczności elektronicz-
nego składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe przez producentów rolnych. Wytłumaczyła także w jaki 
sposób należy uzyskać swój indywidualny login i hasło do profilu za 
pomocą, którego można złożyć wniosek.  Z przedstawionych 
informacji jasno wynika, że tej wiosny można spodziewać się 
utrudnień w kwes�i wnioskowania, ponieważ brak komputera czy  
dostępu do Internetu nie powoduje automatycznego zezwolenia 
na złożenie wniosku w formie papierowej.
Głównym tematem obrad było zabezpieczenie przeciwpowodzio-
we gminy. Niestety na sesję nie dotarł przedstawiciel Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 
którym szczegółowo omawiano działalność klubów sportowych 
istniejących na terenie gminy Słubice, czyli Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” i Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mazowia”. Na komisjach omówiono 
także funkcjonowanie boiska sportowego „ORLIK” w roku 2017. Na 
sesji krótkie podsumowanie tych informacji przedstawił radny 
Łukasz Bartosiak. Na pytania radnych i sołtysów dotyczące działal-
ności klubu „Mazowia” i boiska „ORLIK” na bieżąco odpowiadał 
trener klubu i animator boiska „ORLIK” pan Jacek Kozłowski. Podję-
to uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice oraz 
uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych.
Na wspólne posiedzenie komisji 31 stycznia br. zostali również 
zaproszeni: ksiądz proboszcz Roman Batorski i prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pan Ryszard Smolarek w celu 
rozmowy o możliwościach zagospodarowania placu w centrum 
Słubic. Była to rozmowa wstępna, w jej wyniku nie podjęto 
żadnych wiążących ustaleń.
Wójt poinformował obecnych o wyrażonej przez marszałka 
województwa mazowieckiego zgodzie na budowę chodnika/ścież-
ki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 575 w Studzieńcu (przygo-
towywane jest porozumienie pomiędzy gminą a Zarządem Dróg 
Wojewódzkich) a także podpisaną umową na dostarczanie enegii 
elektrycznej niezbędnej do budowy stacji uzdatniania wody w 
Alfonsowie.
Końcowa i momentami gorąca dyskusja zdominowana została 

XXXII sesja Rady Gminy
18 grudnia 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy.  Zaprosze-
ni na sesję producenci rolni mogli wysłuchać obszernej informacji 
powiatowego lekarza weterynarii pana Jacka Gruszczyńskiego o 
zagrożeniu jakie stwarza choroba Afrykańskiego Pomoru Świń, 
której ogniska zaobserowowano na terenie województwa mazo-
wieckiego oraz o sposobach zapobiegania zarażenia stada tą 
groźną dla świń chorobą. Głównym tematem sesji było przyjęcie 
budżetu gminy na 2018 rok. W okresie poprzedzającym sesję 
projekt budżetu przekazany został wszystkim radnym Rady Gminy. 
W sprawie przedłożonego przez wójta projektu opinię wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje rady. Wszystkie 
przedstawione opinie były pozytywne. Po zapoznaniu się z opinia-
mi wójt podziękował radnym za zrozumienie przedłożonej przez 
niego propozycji budżetu i wzięcie pod uwagę faktu, że w budżecie 
zaplanowano realizację zadań, które w gminie są najbardziej 
potrzebne. Uchwale budżetowej towarzyszy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa gminy Słubice na lata 2018-2024. W trakcie obrad 
przyjęto także uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, przyję-
cia planów pracy komisji Rady Gminy Słubice na rok 2018, przyję-
cia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 
2018, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017. Na 
zakończenie obrad wójt i przewodnicząca złożyli życzenia świątecz-
ne obecnym radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom 
urzędu gminy po czym w obecności zaproszenego księdza Jacka 
Warzechy - proboszcza parafii Zyck nastąpiło tradycyjne przełama-
nie się opłatkiem.

 

XXXIII sesja Rady Gminy
 28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy, która 
zwołana była ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2017 przed końcem roku budżetowego. 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego konieczności wykupu gruntów położonych pomiędzy 
linią brzegową Wisły a wałem przeciwpowodziowym, w admini-
stracyjnych granicach gminy Słubice. Uchwała ta została przekaza-
na do odpowiednich instytucji. Wójt i przewodnicząca rady złożyli 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne uczestnikom sesji i ich 
najbliższym. 

XXXIV sesja Rady Gminy
7 lutego 2018 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której 
najpierw oddano głos pani Marzenie Strelczuk – kierownik Powia-

przez sprawę fatalnego stanu dróg, niedrożnego rowu melioracyj-
nego, pomocy osobom poszkodowanym w zeszłorocznym pożarze 
i wybuchu gazu oraz domniemań, czy powódz z 2010 roku została 
wywołana sztucznie przez działania człowieka.
9 lutego 2018 roku członkowie Komisji Planowania Gospodarcze-
go, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska pod przewod-
nictwem radnego Ryszarda Ziółkowskiego wraz z wójtem i 
przewodniczącą gminy dokonali sprawdzenia na gruncie stanu 

Wiejskich poinformował nas, że ww. wnioski przeszły pozytywnie 
ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną zgodnie z 
Zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2018”. Po zaakcepto-
waniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zadań wskaza-
nych przez gminę i zawarciu stosownych umów Gmina Słubice 
rozpocznie realizację zadań. Koszt realizacji każdego zadania 
wynosi do 20 000 złotych bru�o w tym 50% stanowi kwota 
dofinansowanie z MIAS.               red.

9 stycznia br. Gmina Słubice w imieniu sołectw: Łaziska i Słubice 
wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na realizację zadań pn.:
1.„Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”
2.„Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla 
Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa 
Słubice”
20 lutego br. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
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uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym 
w uchwale Rady Gminy Słubice. Otrzymane stypendium jest 
swoistą nagrodą za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 
wykorzystania swoich zdolności, a także formą motywacji uczniów 
do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań w nauce lub 
sporcie. Serdeczne gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych 
sukcesów.       Renata Maślanka 

Wzorem lat ubiegłych, działając na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży, Wójt Gminy przyznał stypendia moty-
wacyjne dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice.  Stypendia motywacyjne, na 
łączną kwotę 7100 zł, trafiły do 13 uczniów szkół podstawowych. 
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju 

 

Panie marszałku, w tym roku mija 20 lat funkcjonowania samo-
rządowych powiatów i województw. Proces decentralizacji 
przybliżył władzę do ludzi. A czym dla pana jest ten jubileusz?
Reforma samorządowa była milowym krokiem w budowaniu silnych 
regionów. Powierzenie nowych zadań wspólnotom dało obywate-
lom możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otocze-
nia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka 
zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy 
dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy 
hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia 
mieszkańców.
Co było kluczem do sukcesu tej reformy? 
Bycie blisko ludzi i uważne wsłuchiwanie się w ich suges�e czy 
opinie, a także duże zaangażowanie samorządowców. W niewielkich 
miejscowościach powstawała duża infrastruktura, ale też place 
zabaw, skwery i świetlice. Chcieliśmy, aby warunki życia na wsi nie 
odbiegały od tych wielkomiejskich. Zrównoważony rozwój był dla 

muzycznych pod kierunkiem p. Jolanty Sokołowskiej- Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Świniarach. W spotkaniu świątecznym w 
Wiączeminie wzięło udział ponad 70-cioro dzieci. Na obu spotka-
niach świątecznych dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słody-
czami od Świętego Mikołaja, oraz przygotowany był również słodki 
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Spotkania tegoroczne 
prowadził kierownik GOPS w Słubicach- Jacek Laska. W obu 
spotkaniach uczestniczył osobiście składając życzenia świąteczno-
-noworoczne wszystkim uczestnikom spotkań Wójt Gminy Słubice 
-  Krzysztof Dylicki. Obsługę muzyczną i wiele serca w przygotowa-
nie spotkań włożyli pracownicy GOPS w Słubicach.            red.

Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zorganizował przed świętami dwa spotkania choinkowe dla 
dzieci z Gminy Słubice. W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się 
pierwsze ze spotkań w remizie OSP w Słubicach w którym wzięło 
udział ponad 60-cioro dzieci z rodzicami lub opiekunami. Spotka-
nie świąteczne uświetnił Mateusz Kobierecki grając na akordeonie 
kolędy.
Drugie ze świątecznych spotkań miało miejsce w remizie OSP w 
Wiączeminie Polskim w dniu 15 grudnia 2017 roku W trakcie 
spotkania swój występ artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach wykonując kolędy na instrumentach 

Mazowsza, ale i Polski. A czy mają szansę podbić zagraniczne 
rynki?
Mazowieckie produkty regionalne można już znaleźć na sklepowych 
półkach w wielu państwach Europy. Nic w tym dziwnego, bo jako 
region mamy ogromy potencjał w produkcji zdrowej, tradycyjnej 
żywności. Jej wytwarzaniem zajmuje się wielu Mazowszan – od  
pojedynczych wytwórców, przez gospodarstwa agroturystyczne, koła 
gospodyń wiejskich, aż po dużych producentów. Ostatnie lata 
przyniosły modę na wyroby regionalne. Jest na nie coraz większy 
popyt, a nasi rolnicy skutecznie to wykorzystują i na tym korzystają. 
Coraz silniej konkurują właśnie ekologiczną żywnością i tradycyjnymi 
produktami. Mamy też coraz więcej nowoczesnych targowisk i 
sklepów z żywnością ekologiczną. Dzięki temu produkty te stają się 
bardziej popularne i dostępne dla coraz szerokiego grona odbiorców.
Mazowiecką wieś zamieszkuje ponad 961 tys. kobiet. Chętnie i 
aktywnie pracują na rzecz lokalnej społeczności. Widać to w naszej 
gminie – panie pełnią funkcję sołtysek, działają w kołach gospodyń 
wiejskich i orkiestrze dętej. A jak wygląda to na Mazowszu?
Bardzo podobnie. Na Mazowszu mamy wiele aktywnych gospodyń, 
sołtysek czy liderek wiejskich. Panie mocno się angażują w życie 
swoich miejscowości, wzajemnie motywują się do działania oraz 
podejmują szereg inicjatyw – prowadzą warsztaty kulinarne czy 
rękodzielnicze, organizują wycieczki czy pikniki rodzinne. Chcemy to 
zaangażowanie nagradzać, dlatego przygotowaliśmy konkurs na 
„Najaktywniejszą Liderkę Wiejską”. W gminie Słubice jest wiele 
kandydatek do tego tytułu. Przed nami kolejna edycja konkursu, więc 
już teraz zachęcam wszystkie panie z gminy do wzięcia w nim udziału.
Przed nami Wielkanoc – czas zadumy, ale też wielkiej radości. Jak 
pan przygotowuje się do tych świąt?
Święta wielkanocne mają dla mnie przede wszystkim wymiar ducho-
wy. To czas, który wykorzystuję na refleksję, modlitwę i rozmowy z 
rodziną.
Korzystając z okazji, życzę mieszkańcom gminy pięknych i rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych. Niech będą one dla Państwa spokojne i 
radosne.                   red.

dzamy. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 
widać po sąsiedzku”. To wyróżnienie pokazuje olbrzymią troskę 
sołectw o lokalną społeczność. Mazowieckim sołectwom chcemy 
pomagać również finansowo. Z myślą o nich przygotowaliśmy 
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 
2018.” Na jego realizację tylko w tym roku przeznaczymy z naszego 
budżetu 6 mln zł.
Dzięki unijnym środkom z RPO WM 2014-2020 w Wiączeminie 
Polskim rozbudowany zostanie Skansen Osadnictwa Nadwiślane-
go. To bardzo ciekawa inwestycja.
Sam z niecierpliwością czekam na efekt końcowy tego przedsięwzię-
cia. Ekspozycja w skansenie będzie poświęcona kulturze olender-
skiej. Będzie w nim można zobaczyć m.in. oryginalną zabudowę, 
maszyny, meble czy osobiste pamiątki. To inwestycja ważna, 
szczególnie z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, a 
także doskonała promocja gminy i regionu
Ochotnicze Straże Pożarne są dużym wsparciem dla innych służb, 
ale też dla mieszkańców. Tylko w naszej gminie działa kilka takich 
jednostek. 
Bardzo cenię pracę strażaków ochotników, ich zaangażowanie oraz 
profesjonalne podejście do służby. Dla mnie są to lokalni bohatero-
wie, na których można liczyć w trudnych momentach. Ich pomoc 
jest nieoceniona np. podczas powodzi czy wypadków drogowych. 
Sam jestem druhem i wiem, że potrzeby OSP są duże. Dlatego od lat 
pomagamy strażakom, chociażby dofinansowujemy zakup samo-
chodów pożarniczych, specjalistycznego sprzętu czy odzieży. Straża-
ków, którzy wykazują się szczególnym bohaterstwem i szybką reakcją 
nagradzamy tytułem „Strażaka Miesiąca”. Z kolei za aktywną działal-
ność zawodową, społeczną czy publiczną na rzecz rozwoju Mazow-
sza przyznajemy pamiątkowy medal „Pro Masovia”. Takie wyróżnie-
nie trafiło do jednostki OSP Juliszew. 
Mazowieckie specjały promowane są m.in. dzięki organizowane-
mu przez samorząd Mazowsza konkursowi o „Laura Marszałka 
Województwa Mazowieckiego”. Zdobywają serca mieszkańców 

ŚWIĄTECZNE CHOINKOWE SPOTKANIA DLA DZIECI Z GMINY SŁUBICE

nas priorytetem. I tak już zostało.
Reforma samorządowa przyniosła wiele pozytywnych zmian. 
Mimo to, coraz częściej obserwujemy zapędy w stronę ponownej 
centralizacji. Skąd ta tendencja?
Miałem nadzieję, że czas centralnego planowania mamy już za sobą. 
Niestety, władza jest przekonana, że zza biurka w Warszawie widać 
więcej. Ja się z tym nie zgadzam. Powiem więcej, odwraca się od 
ideałów pomocniczości, solidarności i wspólnego dbania o wspólno-
ty. To, o czym codziennie powinni decydować obywatele – na pozio-
mie sołectw, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw, zamienia 
się teraz w decyzje struktur rządowych. Odebrano nam już możliwo-
ści realizowania doradztwa rolniczego, wspierania rozbudowy bazy 
sportowej, gospodarowania środkami wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska czy wodą i melioracjami. Samorządy tracą 
kompetencje, a mieszkańcy możliwość decydowania o tym, jak mają 
zmieniać się ich miejscowości. Nie przyniesie to niczego dobrego.
Często pan podkreśla, że szereg inwestycji zostało zrealizowanych 
właśnie dzięki samorządom i dobrej współpracy między nimi. 
I zawsze będę to powtarzał. Współpraca zawsze procentuje i przyno-
si świetne efekty. Wielkich rzeczy nie osiąga się w pojedynkę. Każde-
go dnia samorządy udowadniają, że razem można więcej. Od 
dwudziestu lat wspólnie z samorządami i mieszkańcami budujemy 
Mazowsze. Świetnym przykładem jest gmina Słubice, której zaanga-
żowanie widać chociażby w pozyskiwaniu środków z budżetu 
Mazowsza czy Unii Europejskiej. Takie wsparcie tylko w ostatnim 
czasie pozwoliło gminie m.in. na budowę drogi w Leonowie czy 
przebudowę drogi w Łaziskach.
A co ze wspólnotami sołeckimi?
Są ogromnie ważne. To sołtysi najlepiej znają potrzeby i problemy 
swoich „małych ojczyzn”. Te najprężniej działające oczywiście nagra-



9 stycznia br. Gmina Słubice w imieniu sołectw: Łaziska i Słubice 
wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na realizację zadań pn.:
1.„Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”
2.„Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla 
Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa 
Słubice”
20 lutego br. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wzorem lat ubiegłych, działając na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży, Wójt Gminy przyznał stypendia moty-
wacyjne dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice.  Stypendia motywacyjne, na 
łączną kwotę 7100 zł, trafiły do 13 uczniów szkół podstawowych. 
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju 

 

Panie marszałku, w tym roku mija 20 lat funkcjonowania samo-
rządowych powiatów i województw. Proces decentralizacji 
przybliżył władzę do ludzi. A czym dla pana jest ten jubileusz?
Reforma samorządowa była milowym krokiem w budowaniu silnych 
regionów. Powierzenie nowych zadań wspólnotom dało obywate-
lom możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otocze-
nia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka 
zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy 
dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy 
hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia 
mieszkańców.
Co było kluczem do sukcesu tej reformy? 
Bycie blisko ludzi i uważne wsłuchiwanie się w ich suges�e czy 
opinie, a także duże zaangażowanie samorządowców. W niewielkich 
miejscowościach powstawała duża infrastruktura, ale też place 
zabaw, skwery i świetlice. Chcieliśmy, aby warunki życia na wsi nie 
odbiegały od tych wielkomiejskich. Zrównoważony rozwój był dla 

muzycznych pod kierunkiem p. Jolanty Sokołowskiej- Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Świniarach. W spotkaniu świątecznym w 
Wiączeminie wzięło udział ponad 70-cioro dzieci. Na obu spotka-
niach świątecznych dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słody-
czami od Świętego Mikołaja, oraz przygotowany był również słodki 
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Spotkania tegoroczne 
prowadził kierownik GOPS w Słubicach- Jacek Laska. W obu 
spotkaniach uczestniczył osobiście składając życzenia świąteczno-
-noworoczne wszystkim uczestnikom spotkań Wójt Gminy Słubice 
-  Krzysztof Dylicki. Obsługę muzyczną i wiele serca w przygotowa-
nie spotkań włożyli pracownicy GOPS w Słubicach.            red.

Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zorganizował przed świętami dwa spotkania choinkowe dla 
dzieci z Gminy Słubice. W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się 
pierwsze ze spotkań w remizie OSP w Słubicach w którym wzięło 
udział ponad 60-cioro dzieci z rodzicami lub opiekunami. Spotka-
nie świąteczne uświetnił Mateusz Kobierecki grając na akordeonie 
kolędy.
Drugie ze świątecznych spotkań miało miejsce w remizie OSP w 
Wiączeminie Polskim w dniu 15 grudnia 2017 roku W trakcie 
spotkania swój występ artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach wykonując kolędy na instrumentach 

dzamy. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 
widać po sąsiedzku”. To wyróżnienie pokazuje olbrzymią troskę 
sołectw o lokalną społeczność. Mazowieckim sołectwom chcemy 
pomagać również finansowo. Z myślą o nich przygotowaliśmy 
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 
2018.” Na jego realizację tylko w tym roku przeznaczymy z naszego 
budżetu 6 mln zł.
Dzięki unijnym środkom z RPO WM 2014-2020 w Wiączeminie 
Polskim rozbudowany zostanie Skansen Osadnictwa Nadwiślane-
go. To bardzo ciekawa inwestycja.
Sam z niecierpliwością czekam na efekt końcowy tego przedsięwzię-
cia. Ekspozycja w skansenie będzie poświęcona kulturze olender-
skiej. Będzie w nim można zobaczyć m.in. oryginalną zabudowę, 
maszyny, meble czy osobiste pamiątki. To inwestycja ważna, 
szczególnie z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, a 
także doskonała promocja gminy i regionu
Ochotnicze Straże Pożarne są dużym wsparciem dla innych służb, 
ale też dla mieszkańców. Tylko w naszej gminie działa kilka takich 
jednostek. 
Bardzo cenię pracę strażaków ochotników, ich zaangażowanie oraz 
profesjonalne podejście do służby. Dla mnie są to lokalni bohatero-
wie, na których można liczyć w trudnych momentach. Ich pomoc 
jest nieoceniona np. podczas powodzi czy wypadków drogowych. 
Sam jestem druhem i wiem, że potrzeby OSP są duże. Dlatego od lat 
pomagamy strażakom, chociażby dofinansowujemy zakup samo-
chodów pożarniczych, specjalistycznego sprzętu czy odzieży. Straża-
ków, którzy wykazują się szczególnym bohaterstwem i szybką reakcją 
nagradzamy tytułem „Strażaka Miesiąca”. Z kolei za aktywną działal-
ność zawodową, społeczną czy publiczną na rzecz rozwoju Mazow-
sza przyznajemy pamiątkowy medal „Pro Masovia”. Takie wyróżnie-
nie trafiło do jednostki OSP Juliszew. 
Mazowieckie specjały promowane są m.in. dzięki organizowane-
mu przez samorząd Mazowsza konkursowi o „Laura Marszałka 
Województwa Mazowieckiego”. Zdobywają serca mieszkańców 
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1520 na miejscu uroczystości przy Kopcu Bohaterów Powstania 
Styczniowego w Słubicach, zgromadzili się mieszkańcy i zaprosze-
ni goście. Oprócz władz gminnych, które reprezentowali: wójt 
gminy – Krzysztof Dylicki oraz wiceprzewodniczący gminy Mariusz 
Bartos, w uroczystościach udział wziął również poseł na sejm RP 
Marek Jakubiak z rodziną. Obecni byli również: ksiądz proboszcz 
parafii Słubice – Roman Batorski, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Słubicach – Barbara Gołaszewska z delegacją uczniów, Włodzi-
mierz Olewnik z małżonką, poczty sztandarowe OSP Słubice i OSP 
Wiączemin Polski, strażacy, członkowie sekcji konnej OSP – 
Roman Jabłoński i Sebas�an Jabłoński, którzy trzymali honorową 
wartę. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i powitaniem oraz krótkim wprowadzeniem 
wygłoszonym przez prowadzącego Sławomira Ambroziaka. 
Kolejnym motywem muzycznym była pieśń Konfederatów 
Barskich, po czym głos zabrał wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Po 
wystąpieniu wójta kolejny motyw muzyczny melodia „Biały Krzyż” 
Czerwonych Gitar, następnie krótka modlitwa księdza proboszcza 
Romana Batorskiego, apel poległych, który wspólnie ze Sławomi-
rem Ambroziakiem odczytał Mariusz Bartos i złożenie kwiatów i 
zniczy przez delegacje. Wysłuchanie Roty, przepięknej pieśni 
patriotycznej, zakończyło uroczysty apel z okazji 154 rocznicy 
bitwy pod Zyckiem.

red.

17 grudnia 2017 r. pod Kopcem Powstańców Styczniowych w 
Słubicach odbył się uroczysty apel związany z rocznicą jednej z 
ostatnich bitew powstańczych na naszym terenie - bitwy pod 
Zyckiem. Bitwa miała miejsce 13 grudnia 1863 r. Tego dnia rano 
powstańcy zatrzymali się w Słubicach, ale tu zostali dopędzeni 
przez oddziały nieprzyjacielskie. Zostali okrążeni prawie ze wszyst-
kich stron. Wszystkie główne drogi zostały obstawione silnymi 
grupami żołnierzy carskich. Jedynie mniej obsadzona była droga 
na Zyck, ku Wiśle i tą drogą udało się powstańcom wydostać w 
kierunku Piotrkówka i Zycka. Jednak w okolicach Zycka powstańcy 
w liczbie około 200 ludzi zostali dopędzeni przez oddziały armii 
carskiej składające się z kozaków, huzarów i dragonów liczące 
około 700 ludzi. Zaciekła walka trwała przez kilka godzin. 
Powstańcy zza licznych płotów które znajdowały się w rejonie 
walk mogli skutecznie strzelać do nacierających oddziałów 
nieprzyjaciela zadając mu dotkliwe straty (około 100 zabitych i 
rannych). Powstańcy tez ponieśli znaczne straty, część zginęła, 
część trafiła do niewoli, część utonęła w lodowatej wodzie, próbu-
jąc przeprawić się przez odnogę Wisły, aby wyjść z okrążenia. 
Resztki oddziału po tej tragicznej bitwie udały się przez Juliszew, 
Grabie, Łąck do Kowala na teren Kujaw. Inicjatywa historyka 
właściciela pałacu w Słubicach Sławomira Ambroziaka, realizowa-
na wspólnie z gminą oraz przy udziale księdza proboszcza parafii 
Słubice, spotkała się z zainteresowaniem i aprobatą.  O godzinie 

ROCZNICA BITWY POD ZYCKIEM, W POWSTANIU STYCZNIOWYM

wodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili  
swoją obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło:  
Józefa Walewskiego – radnego Rady Powiatu, Marleny Mazur-
skiej – kierownika Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, księdza proboszcza parafii Słubice – Romana 
Batorskiego, księdza proboszcza parafii Zyck – Jacka Warzechy, 
księdza Ryszarda Chludzińskiego, Bogdana Ciesielskiego – 
Prezesa Stowarzyszenia Zakątek Zieleni, dyrektorów placówek 
oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz kierowni-
ków i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. O oprawę 
artystyczną zadbała młodzież z Gimnazjum Publicznego w 
Słubicach, przygotowana przez Monikę Adamowicz oraz orkie-
stra strażacka OSP Słubice pod batutą kapelmistrza Szymona 
Ogrzebacza. 

Zaśpiewane przez chór gimnazjalny kolędy wprowadziły wszyst-
kich w klimat świąteczny. Orkiestra strażacka witała wszystkich 

W sobotę 6 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne, XIX już spotka-
nie pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organi-
zatorem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Gimnazjum Publiczne w Słubicach.

Spotkanie rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza 
proboszcza Romana Batorskiego, odprawiona w kościele pod 
wezwaniem św. Marcina w Słubicach o godzinie 12:00. W tym 
roku dzień spotkania przypadł w Święto Trzech Króli czyli w dzień 
Objawienia Pańskiego. Tego dnia Bóg pojawia się w historii 
człowieka. Tak jak pojawił się w czasie symbolicznej podróży 
trzech mędrców. Trafili do Betlejem i tam pod postacią małego 
dziecka rozpoznali wielkiego, nieogarnionego Boga. Takiego 
przesłania mogli wysłuchać w czasie kazania, obecni na mszy 
świętej. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbyło się 
poza murami szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy, co 
nadało spotkaniu godną rangę i uroczystą oprawę. Władze Gminy 
Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - wójt gminy wraz z 
Henryką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z 
przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprze- 

"PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU" XIX SPOTKANIE POKOLEŃ

nas priorytetem. I tak już zostało.
Reforma samorządowa przyniosła wiele pozytywnych zmian. 
Mimo to, coraz częściej obserwujemy zapędy w stronę ponownej 
centralizacji. Skąd ta tendencja?
Miałem nadzieję, że czas centralnego planowania mamy już za sobą. 
Niestety, władza jest przekonana, że zza biurka w Warszawie widać 
więcej. Ja się z tym nie zgadzam. Powiem więcej, odwraca się od 
ideałów pomocniczości, solidarności i wspólnego dbania o wspólno-
ty. To, o czym codziennie powinni decydować obywatele – na pozio-
mie sołectw, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw, zamienia 
się teraz w decyzje struktur rządowych. Odebrano nam już możliwo-
ści realizowania doradztwa rolniczego, wspierania rozbudowy bazy 
sportowej, gospodarowania środkami wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska czy wodą i melioracjami. Samorządy tracą 
kompetencje, a mieszkańcy możliwość decydowania o tym, jak mają 
zmieniać się ich miejscowości. Nie przyniesie to niczego dobrego.
Często pan podkreśla, że szereg inwestycji zostało zrealizowanych 
właśnie dzięki samorządom i dobrej współpracy między nimi. 
I zawsze będę to powtarzał. Współpraca zawsze procentuje i przyno-
si świetne efekty. Wielkich rzeczy nie osiąga się w pojedynkę. Każde-
go dnia samorządy udowadniają, że razem można więcej. Od 
dwudziestu lat wspólnie z samorządami i mieszkańcami budujemy 
Mazowsze. Świetnym przykładem jest gmina Słubice, której zaanga-
żowanie widać chociażby w pozyskiwaniu środków z budżetu 
Mazowsza czy Unii Europejskiej. Takie wsparcie tylko w ostatnim 
czasie pozwoliło gminie m.in. na budowę drogi w Leonowie czy 
przebudowę drogi w Łaziskach.
A co ze wspólnotami sołeckimi?
Są ogromnie ważne. To sołtysi najlepiej znają potrzeby i problemy 
swoich „małych ojczyzn”. Te najprężniej działające oczywiście nagra-



Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zorganizował przed świętami dwa spotkania choinkowe dla 
dzieci z Gminy Słubice. W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się 
pierwsze ze spotkań w remizie OSP w Słubicach w którym wzięło 
udział ponad 60-cioro dzieci z rodzicami lub opiekunami. Spotka-
nie świąteczne uświetnił Mateusz Kobierecki grając na akordeonie 
kolędy.
Drugie ze świątecznych spotkań miało miejsce w remizie OSP w 
Wiączeminie Polskim w dniu 15 grudnia 2017 roku W trakcie 
spotkania swój występ artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach wykonując kolędy na instrumentach 
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wstępie prowadzącego Sławomira Ambroziaka zebrani wysłuchali 
hymnu państwowego oraz melodii „Biały Krzyż”. Kolejnym punktem 
uroczystości było odczytanie przez Mariusza Bartosa historycznego 
tekstu Manifestu z dnia 22 stycznia 1863 roku wydanego w Warsza-
wie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Krótką modlitwę w intencji 
powstańców styczniowych odmówił ksiądz Roman Batorski. Głos 
zabrał również wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Podkreślił, że powsta-
nie styczniowe ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość 
narodową.  Przy akompaniamencie „Polskich dróg” Andrzeja Kuryle-
wicza delegacje złożyły kwiaty i znicze przy miejscu pamięci – Kopcu 
Powstańców. Kwiaty i znicze składali m.in.: delegacja Samorządu 
Gminy Słubice, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, właściciel pałacu w 
Studzieńcu – Włodzimierz Olewnik, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena 
Janiszewska.
Uroczystość wpisuje sie również w gminne obchody Roku Jubileuszu 
100 - lecia odzyskania prze Polskę Niepodległości, ogłoszonego 
Uchwałą z 25 maja 2017 roku Sejmu RP VIII kadencji.              red.

155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy 
polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy
Historycy podkreślają, że choć powstanie styczniowe było słabo 
przygotowane i zakończyło się porażką militarną, to pamięć o walce 
zbrojnej umocniła kolejne pokolenia. Z tej okazji w Słubicach  22 
stycznia 2018 r. o godz. 21:00, przy Kopcu Powstańców Styczniowych 
odbyła się uroczystość upamiętniająca ten tak szczególny i ważny 
epizod w dziejach naszego kraju. Inicjatorem spotkania był historyk, 
właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, a udział w 
uroczystości wzięli, m.in. Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Mariusz Bartos, Sołtys 
Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, właściciel pałacu w Studzieńcu 
– Włodzimierz Olewnik, Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz 
Roman Batorski, Poczty Sztandarowe OSP Słubice  i OSP Juliszew oraz 
druhowie z OSP w Słubicach ,OSP Juliszew, OSP Grzybów i OSP 
Łaziska oraz okoliczni mieszkańcy. Pododdziałem OSP dowodził 
Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. Po krótkim 

155 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

17 grudnia 2017 r. pod Kopcem Powstańców Styczniowych w 
Słubicach odbył się uroczysty apel związany z rocznicą jednej z 
ostatnich bitew powstańczych na naszym terenie - bitwy pod 
Zyckiem. Bitwa miała miejsce 13 grudnia 1863 r. Tego dnia rano 
powstańcy zatrzymali się w Słubicach, ale tu zostali dopędzeni 
przez oddziały nieprzyjacielskie. Zostali okrążeni prawie ze wszyst-
kich stron. Wszystkie główne drogi zostały obstawione silnymi 
grupami żołnierzy carskich. Jedynie mniej obsadzona była droga 
na Zyck, ku Wiśle i tą drogą udało się powstańcom wydostać w 
kierunku Piotrkówka i Zycka. Jednak w okolicach Zycka powstańcy 
w liczbie około 200 ludzi zostali dopędzeni przez oddziały armii 
carskiej składające się z kozaków, huzarów i dragonów liczące 
około 700 ludzi. Zaciekła walka trwała przez kilka godzin. 
Powstańcy zza licznych płotów które znajdowały się w rejonie 
walk mogli skutecznie strzelać do nacierających oddziałów 
nieprzyjaciela zadając mu dotkliwe straty (około 100 zabitych i 
rannych). Powstańcy tez ponieśli znaczne straty, część zginęła, 
część trafiła do niewoli, część utonęła w lodowatej wodzie, próbu-
jąc przeprawić się przez odnogę Wisły, aby wyjść z okrążenia. 
Resztki oddziału po tej tragicznej bitwie udały się przez Juliszew, 
Grabie, Łąck do Kowala na teren Kujaw. Inicjatywa historyka 
właściciela pałacu w Słubicach Sławomira Ambroziaka, realizowa-
na wspólnie z gminą oraz przy udziale księdza proboszcza parafii 
Słubice, spotkała się z zainteresowaniem i aprobatą.  O godzinie 

wodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili  
swoją obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło:  
Józefa Walewskiego – radnego Rady Powiatu, Marleny Mazur-
skiej – kierownika Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, księdza proboszcza parafii Słubice – Romana 
Batorskiego, księdza proboszcza parafii Zyck – Jacka Warzechy, 
księdza Ryszarda Chludzińskiego, Bogdana Ciesielskiego – 
Prezesa Stowarzyszenia Zakątek Zieleni, dyrektorów placówek 
oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz kierowni-
ków i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. O oprawę 
artystyczną zadbała młodzież z Gimnazjum Publicznego w 
Słubicach, przygotowana przez Monikę Adamowicz oraz orkie-
stra strażacka OSP Słubice pod batutą kapelmistrza Szymona 
Ogrzebacza. 

Zaśpiewane przez chór gimnazjalny kolędy wprowadziły wszyst-
kich w klimat świąteczny. Orkiestra strażacka witała wszystkich 

W sobotę 6 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne, XIX już spotka-
nie pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organi-
zatorem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Gimnazjum Publiczne w Słubicach.

Spotkanie rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza 
proboszcza Romana Batorskiego, odprawiona w kościele pod 
wezwaniem św. Marcina w Słubicach o godzinie 12:00. W tym 
roku dzień spotkania przypadł w Święto Trzech Króli czyli w dzień 
Objawienia Pańskiego. Tego dnia Bóg pojawia się w historii 
człowieka. Tak jak pojawił się w czasie symbolicznej podróży 
trzech mędrców. Trafili do Betlejem i tam pod postacią małego 
dziecka rozpoznali wielkiego, nieogarnionego Boga. Takiego 
przesłania mogli wysłuchać w czasie kazania, obecni na mszy 
świętej. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbyło się 
poza murami szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy, co 
nadało spotkaniu godną rangę i uroczystą oprawę. Władze Gminy 
Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - wójt gminy wraz z 
Henryką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z 
przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprze- 

na, z elementami integracji, była miłym przerywnikiem rozmów, 
wspomnień, odświeżania znajomości, przyjaźni i dyskusji przy 
stołach.                 red.

przybywających na spotkanie, a po części oficjalnej dała krótki 
występ zawierający popularne melodie.  Po części oficjalnej 
Goście  raczyli się uroczystym obiadem, a wspólna zabawa tanecz

cząca Rady Gminy,  Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy oraz 
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Spotkanie prowa-
dził Jacek Laska - Kierownik GOPS.  Dla uczestników przygotowano 
obiad i słodki poczęstunek oraz liczne konkursy z nagrodami. 
Zabawę taneczną w miłej przyjacielskiej atmosferze poprowadził 
Łukasz Bartosiak – radny Rady Gminy.              red.

W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 8 stycznia 2018 
roku odbyło się coroczne Spotkanie Integracyjne. Wzorem lat 
ubiegłych uczestnikami integracji były dzieci i młodzież z gminy 
Słubice, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 
z Mocarzewa z siostrą dyrektor Bernade�ą Pogorzelską i z-cą 
dyrektora siostrą Elwirą Szwarc oraz dzieci ze szkoły podstawowej 
i publicznego gimnazjum w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli: 
Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - Przewodni-
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wstępie prowadzącego Sławomira Ambroziaka zebrani wysłuchali 
hymnu państwowego oraz melodii „Biały Krzyż”. Kolejnym punktem 
uroczystości było odczytanie przez Mariusza Bartosa historycznego 
tekstu Manifestu z dnia 22 stycznia 1863 roku wydanego w Warsza-
wie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Krótką modlitwę w intencji 
powstańców styczniowych odmówił ksiądz Roman Batorski. Głos 
zabrał również wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Podkreślił, że powsta-
nie styczniowe ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość 
narodową.  Przy akompaniamencie „Polskich dróg” Andrzeja Kuryle-
wicza delegacje złożyły kwiaty i znicze przy miejscu pamięci – Kopcu 
Powstańców. Kwiaty i znicze składali m.in.: delegacja Samorządu 
Gminy Słubice, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, właściciel pałacu w 
Studzieńcu – Włodzimierz Olewnik, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena 
Janiszewska.
Uroczystość wpisuje sie również w gminne obchody Roku Jubileuszu 
100 - lecia odzyskania prze Polskę Niepodległości, ogłoszonego 
Uchwałą z 25 maja 2017 roku Sejmu RP VIII kadencji.              red.

155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy 
polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy
Historycy podkreślają, że choć powstanie styczniowe było słabo 
przygotowane i zakończyło się porażką militarną, to pamięć o walce 
zbrojnej umocniła kolejne pokolenia. Z tej okazji w Słubicach  22 
stycznia 2018 r. o godz. 21:00, przy Kopcu Powstańców Styczniowych 
odbyła się uroczystość upamiętniająca ten tak szczególny i ważny 
epizod w dziejach naszego kraju. Inicjatorem spotkania był historyk, 
właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, a udział w 
uroczystości wzięli, m.in. Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Mariusz Bartos, Sołtys 
Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, właściciel pałacu w Studzieńcu 
– Włodzimierz Olewnik, Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz 
Roman Batorski, Poczty Sztandarowe OSP Słubice  i OSP Juliszew oraz 
druhowie z OSP w Słubicach ,OSP Juliszew, OSP Grzybów i OSP 
Łaziska oraz okoliczni mieszkańcy. Pododdziałem OSP dowodził 
Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. Po krótkim 

także Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, 
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski - rektor S.W. im. Pawła 
Włodkowica w Płocku i Tomasz Kominek - dyrektor Delegatury 
Płockiej Urzędu Marszałkowskiego. Następnie studenci PPUTW 
wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. "Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - fenomen naszych czasów" oraz koncertu w wykonaniu 
Rodzinnego Chóru "Podaj Dłoń" oraz grających na ukulele harce-
rzy z 64. Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" , którzy 
wystąpili wraz z Gromadą Zuchową "Jędrusie" z Małej Wsi. W 
chwili obecnej Uniwersytet liczy już ponad 450 słuchaczy, a cieka-
wostką, być może na skalę kraju jest fakt, iż najstarszy student ma 
101 lat i mieszka na terenie Gminy Bodzanów. 

Inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW. 
2 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się wewnętrzna inauguracja działalności Sekcji Gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W uroczystości uczestniczyli Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, 
Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Wiesław Żmuda – wicepre-
zes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Małej Wsi i jeden z inicjatorów powoła-
nia PUTW, Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice oraz Artur Bedyk 
– dyrektor GBP w Słubicach, koordynator gminny i członek Rady 
Naukowo-Programowej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  Kulminacyjną częścią spotkania było uroczyste 
wręczenie indeksów i legitymacji 30 osobowej grupie słuchaczy 
PPUTW z gminy Słubice. Następnie zebrani wysłuchali wykładu 
Starosty Płockiego Mariusza Bieńka „Zmiany w ordynacji wybor-
czej”, który był pierwszym z zaplanowanego cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej. Mariusz Bieniek jest z całą pewno-
ścią jedną z niewielu osób, które o sprawach poważnych, ustrojo-
wych i samorządowych potrafi mówić w tak barwny i ciekawy 
sposób, dlatego wszyscy słuchacze z zainteresowaniem wysłucha-
li wykładu. Podczas spotkania słuchacze mieli również możliwość 
podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi poruszonych zagad-
nień oraz dotyczącymi funkcjonowania samorządu lokalnego. Po 
oficjalnej części spotkania nie zabrakło okazji do tego, aby jego 
uczestnicy w miłej atmosferze, przy filiżance kawy, herbaty i 
słodkim poczęstunku spędzili kilka miłych chwil na wzajemnych 
rozmowach i dyskusjach. Po spotkaniu na jednym z portali 
społecznościowych Mariusz Bieniek napisał: „W Słubicach było 
rewelacyjnie, atmosfera świetna a „studenci” – klasa sama w 
sobie. Wielkie dzięki moi drodzy za zaproszenie i wspólnie 
spędzony czas. Pozdrawiam Was i do rychłego zobaczenia!!!”

Zajęcia z technologii komputerowych – kurs podstawowy
Mimo, iż oficjalna inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW 
miała miejsce na początku marca 2018 r. to już od stycznia rozpo-
częły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach zajęcia 
komputerowe. Podczas ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w 
tygodniu (w poniedziałki i środy) grupa słuchaczy PPUTW  zdoby-
wa umiejętności z zakresu technologii komputerowych. Zajęcia 
prowadzi pan Szymon Ulhurski z Wrocławia.

„Nie ma na nudę lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego 
Wieku!” 

W Słubicach startuje Sekcja Gminna Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli nowa propozycja dla osób 

aktywnych po 50 roku życia!
Może by tak w końcu zaprzyjaźnić się z komputerem i trochę 
poszaleć w sieci? Nauczyć się języka obcego? Albo zerwać ze 
starymi złymi nawykami i poznać zasady zdrowego trybu życia? 
Trochę poćwiczyć? Może to czas na realizację pasji artystycznych? 
A może czas aby się wybrać do teatru na fantastyczny spektakl lub 
do kina na interesujący film? A może po prostu czas na uczestni-
czenie w wielu interesujących zajęciach i szansa na miłe spędze-
nie kilku chwil podczas ciekawych wycieczek, szansa na poznanie 
ciekawych ludzi? Dla wszystkich, którzy mimo upływu lat nadal 
czują w sobie siłę i zapał na trenie powiatu płockiego powstała 
niecodzienna inicjatywa. Tą nową propozycją dla osób starszych, 
ale nadal aktywnych i chcących aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym jest Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(PPUTW), który powstał właśnie po to, aby mieszkańcy wsi i 
małych miast w wieku 50+ wyszli z domów, zaczęli korzystać z 
uroków życia, zintegrowali się i nauczyli czegoś nowego. Nadrzęd-
nym celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji z różnych 
dziedzin nauk, włączanie osób starszych do systemu kształcenia i 
rozwijanie ich sprawności intelektualnej oraz fizycznej, przeciw-
działanie samotności, aktywizowanie ludzi starszych i poprawia-
nie jakości ich życia. Mimo, że wiele jest już w Polsce Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku to jednak płocka inicjatywa jest szczególna. 
PPUTW jest bowiem pierwszym w Polsce tego typu uniwersyte-
tem o tak dużym zasięgu, w strukturze którego działają sekcje 
gminne utworzone w gminach całego powiatu płockiego 

Pomysłodawcami akademickiej formuły edukacji i takiej formy 
rozwoju zainteresowań słuchaczy 50+  oraz współtwórcami 
PPUTW są Andrzej Barciński i Wiesław Żmuda, na co dzień prowa-
dzący Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Małej Wsi. Patronat 
nad Uniwersytetem objął Starosta Płocki. W ramach zawartego 
porozumienia Powiat zobowiązał się m.in. do objęcia patronatu 
honorowego nad działalnością edukacyjną PPUTW, delegowania 
swojego przedstawiciela do Rady Programowo-Naukowej, 
promowania działalności, rekomendowania wykładowców do 
prowadzenia zajęć, współpracy w zakresie pozyskiwania grantów 
na działalność statutową PPUTW. Poza Powiatem Płockim, patro-
nat nad Uniwersytetem objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, która 
jest patronem naukowym przedsięwzięcia, a także z Prezes Krajo-
wej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Płocki 
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku zainicjował swą działal-
ność edukacyjną 17 listopada 2017 r. Inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018 miała miejsce w auli Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu narodowego oraz pieśni "Gaudeamus igitur". Następnie 
przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. inicjatorzy założe-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie płockim Piotr 
Zgorzelski- Poseł na Sejm RP i Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, a 

AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH

przybywających na spotkanie, a po części oficjalnej dała krótki 
występ zawierający popularne melodie.  Po części oficjalnej 
Goście  raczyli się uroczystym obiadem, a wspólna zabawa tanecz

W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 8 stycznia 2018 
roku odbyło się coroczne Spotkanie Integracyjne. Wzorem lat 
ubiegłych uczestnikami integracji były dzieci i młodzież z gminy 
Słubice, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 
z Mocarzewa z siostrą dyrektor Bernade�ą Pogorzelską i z-cą 
dyrektora siostrą Elwirą Szwarc oraz dzieci ze szkoły podstawowej 
i publicznego gimnazjum w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli: 
Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - Przewodni-



wstępie prowadzącego Sławomira Ambroziaka zebrani wysłuchali 
hymnu państwowego oraz melodii „Biały Krzyż”. Kolejnym punktem 
uroczystości było odczytanie przez Mariusza Bartosa historycznego 
tekstu Manifestu z dnia 22 stycznia 1863 roku wydanego w Warsza-
wie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Krótką modlitwę w intencji 
powstańców styczniowych odmówił ksiądz Roman Batorski. Głos 
zabrał również wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Podkreślił, że powsta-
nie styczniowe ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość 
narodową.  Przy akompaniamencie „Polskich dróg” Andrzeja Kuryle-
wicza delegacje złożyły kwiaty i znicze przy miejscu pamięci – Kopcu 
Powstańców. Kwiaty i znicze składali m.in.: delegacja Samorządu 
Gminy Słubice, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, właściciel pałacu w 
Studzieńcu – Włodzimierz Olewnik, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena 
Janiszewska.
Uroczystość wpisuje sie również w gminne obchody Roku Jubileuszu 
100 - lecia odzyskania prze Polskę Niepodległości, ogłoszonego 
Uchwałą z 25 maja 2017 roku Sejmu RP VIII kadencji.              red.

155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy 
polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy
Historycy podkreślają, że choć powstanie styczniowe było słabo 
przygotowane i zakończyło się porażką militarną, to pamięć o walce 
zbrojnej umocniła kolejne pokolenia. Z tej okazji w Słubicach  22 
stycznia 2018 r. o godz. 21:00, przy Kopcu Powstańców Styczniowych 
odbyła się uroczystość upamiętniająca ten tak szczególny i ważny 
epizod w dziejach naszego kraju. Inicjatorem spotkania był historyk, 
właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, a udział w 
uroczystości wzięli, m.in. Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Mariusz Bartos, Sołtys 
Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, właściciel pałacu w Studzieńcu 
– Włodzimierz Olewnik, Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz 
Roman Batorski, Poczty Sztandarowe OSP Słubice  i OSP Juliszew oraz 
druhowie z OSP w Słubicach ,OSP Juliszew, OSP Grzybów i OSP 
Łaziska oraz okoliczni mieszkańcy. Pododdziałem OSP dowodził 
Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. Po krótkim 

także Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, 
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski - rektor S.W. im. Pawła 
Włodkowica w Płocku i Tomasz Kominek - dyrektor Delegatury 
Płockiej Urzędu Marszałkowskiego. Następnie studenci PPUTW 
wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. "Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - fenomen naszych czasów" oraz koncertu w wykonaniu 
Rodzinnego Chóru "Podaj Dłoń" oraz grających na ukulele harce-
rzy z 64. Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" , którzy 
wystąpili wraz z Gromadą Zuchową "Jędrusie" z Małej Wsi. W 
chwili obecnej Uniwersytet liczy już ponad 450 słuchaczy, a cieka-
wostką, być może na skalę kraju jest fakt, iż najstarszy student ma 
101 lat i mieszka na terenie Gminy Bodzanów. 

Inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW. 
2 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się wewnętrzna inauguracja działalności Sekcji Gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W uroczystości uczestniczyli Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, 
Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Wiesław Żmuda – wicepre-
zes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Małej Wsi i jeden z inicjatorów powoła-
nia PUTW, Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice oraz Artur Bedyk 
– dyrektor GBP w Słubicach, koordynator gminny i członek Rady 
Naukowo-Programowej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  Kulminacyjną częścią spotkania było uroczyste 
wręczenie indeksów i legitymacji 30 osobowej grupie słuchaczy 
PPUTW z gminy Słubice. Następnie zebrani wysłuchali wykładu 
Starosty Płockiego Mariusza Bieńka „Zmiany w ordynacji wybor-
czej”, który był pierwszym z zaplanowanego cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej. Mariusz Bieniek jest z całą pewno-
ścią jedną z niewielu osób, które o sprawach poważnych, ustrojo-
wych i samorządowych potrafi mówić w tak barwny i ciekawy 
sposób, dlatego wszyscy słuchacze z zainteresowaniem wysłucha-
li wykładu. Podczas spotkania słuchacze mieli również możliwość 
podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi poruszonych zagad-
nień oraz dotyczącymi funkcjonowania samorządu lokalnego. Po 
oficjalnej części spotkania nie zabrakło okazji do tego, aby jego 
uczestnicy w miłej atmosferze, przy filiżance kawy, herbaty i 
słodkim poczęstunku spędzili kilka miłych chwil na wzajemnych 
rozmowach i dyskusjach. Po spotkaniu na jednym z portali 
społecznościowych Mariusz Bieniek napisał: „W Słubicach było 
rewelacyjnie, atmosfera świetna a „studenci” – klasa sama w 
sobie. Wielkie dzięki moi drodzy za zaproszenie i wspólnie 
spędzony czas. Pozdrawiam Was i do rychłego zobaczenia!!!”

Zajęcia z technologii komputerowych – kurs podstawowy
Mimo, iż oficjalna inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW 
miała miejsce na początku marca 2018 r. to już od stycznia rozpo-
częły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach zajęcia 
komputerowe. Podczas ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w 
tygodniu (w poniedziałki i środy) grupa słuchaczy PPUTW  zdoby-
wa umiejętności z zakresu technologii komputerowych. Zajęcia 
prowadzi pan Szymon Ulhurski z Wrocławia.

„Nie ma na nudę lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego 
Wieku!” 

W Słubicach startuje Sekcja Gminna Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli nowa propozycja dla osób 

aktywnych po 50 roku życia!
Może by tak w końcu zaprzyjaźnić się z komputerem i trochę 
poszaleć w sieci? Nauczyć się języka obcego? Albo zerwać ze 
starymi złymi nawykami i poznać zasady zdrowego trybu życia? 
Trochę poćwiczyć? Może to czas na realizację pasji artystycznych? 
A może czas aby się wybrać do teatru na fantastyczny spektakl lub 
do kina na interesujący film? A może po prostu czas na uczestni-
czenie w wielu interesujących zajęciach i szansa na miłe spędze-
nie kilku chwil podczas ciekawych wycieczek, szansa na poznanie 
ciekawych ludzi? Dla wszystkich, którzy mimo upływu lat nadal 
czują w sobie siłę i zapał na trenie powiatu płockiego powstała 
niecodzienna inicjatywa. Tą nową propozycją dla osób starszych, 
ale nadal aktywnych i chcących aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym jest Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(PPUTW), który powstał właśnie po to, aby mieszkańcy wsi i 
małych miast w wieku 50+ wyszli z domów, zaczęli korzystać z 
uroków życia, zintegrowali się i nauczyli czegoś nowego. Nadrzęd-
nym celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji z różnych 
dziedzin nauk, włączanie osób starszych do systemu kształcenia i 
rozwijanie ich sprawności intelektualnej oraz fizycznej, przeciw-
działanie samotności, aktywizowanie ludzi starszych i poprawia-
nie jakości ich życia. Mimo, że wiele jest już w Polsce Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku to jednak płocka inicjatywa jest szczególna. 
PPUTW jest bowiem pierwszym w Polsce tego typu uniwersyte-
tem o tak dużym zasięgu, w strukturze którego działają sekcje 
gminne utworzone w gminach całego powiatu płockiego 

Pomysłodawcami akademickiej formuły edukacji i takiej formy 
rozwoju zainteresowań słuchaczy 50+  oraz współtwórcami 
PPUTW są Andrzej Barciński i Wiesław Żmuda, na co dzień prowa-
dzący Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Małej Wsi. Patronat 
nad Uniwersytetem objął Starosta Płocki. W ramach zawartego 
porozumienia Powiat zobowiązał się m.in. do objęcia patronatu 
honorowego nad działalnością edukacyjną PPUTW, delegowania 
swojego przedstawiciela do Rady Programowo-Naukowej, 
promowania działalności, rekomendowania wykładowców do 
prowadzenia zajęć, współpracy w zakresie pozyskiwania grantów 
na działalność statutową PPUTW. Poza Powiatem Płockim, patro-
nat nad Uniwersytetem objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, która 
jest patronem naukowym przedsięwzięcia, a także z Prezes Krajo-
wej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Płocki 
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku zainicjował swą działal-
ność edukacyjną 17 listopada 2017 r. Inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018 miała miejsce w auli Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu narodowego oraz pieśni "Gaudeamus igitur". Następnie 
przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. inicjatorzy założe-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie płockim Piotr 
Zgorzelski- Poseł na Sejm RP i Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, a 
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roku wyemigrowała do Francji. Podczas II wojny światowej wraz z 
ojcem bierze czynny udział w walce przeciwko hitlerowskim 
Niemcom. Zostaje schwytana i uwięziona w obozie koncentracyj-
nym, z którego zostaje uwolniona dopiero w maju w 1945 roku.
"I nie wróciłeś..." to książka, a właściwie bardzo przejmujące 
wyznanie autorki, w którym wyrzuca z siebie wszystkie cierpienia 
i uczucia minionych lat. A pisze nie tylko o okrutnych wspomnie-
niach z obozu. Pisze przede wszystkim o bardzo trudnym powro-
cie do rzeczywistości. Książka cudowna, emocjonalna, pouczają-
ca, refleksyjna, warta przeczytania. 
Kolejne spotkanie DKK i sekcji literackiej PPUTW odbyło się 22 
lutego 2018 r. Tym  razem przedmiotem rozważań była książka 
"Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego. 
Czy żeby ratować innych, trzeba zdradzić swoich? Co polska 
pamięć o ukraińskich sprawiedliwych mówi o naszej tożsamości? 
Dlaczego w trudnych czasach największym bohaterstwem bywa 
zachowanie się po ludzku? Na te i inne pytania szukaliśmy odpo-
wiedzi podczas naszej dyskusji. Książka, o której dyskutowaliśmy z 
całą pewnością zrobiła wielkie wrażenie na czytających. "Sprawie-
dliwi zdrajcy" to obraz skrajnej nienawiści i okrucieństwa, które w 
imię nacjonalistycznych pobudek zabijają uczucia wyższe i prowa-
dzą ludzi do czynów, których nigdy nie da się i nie można uspra-
wiedliwić. Piękna, wzruszająca i wstrząsająca opowieść o 
Polakach, Ukraińcach, zwyrodnialcach i bohaterach. O życiu i o 
śmierci. Z cała pewnością - to trzeba przeczytać!!!

Co jeszcze czeka na słuchaczy Sekcji Gminnej w Słubicach 
PPUTW w najbliższej przyszłości?

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku już jest bardzo bogata, ale 
w dalszym ciągu będziemy ją poszerzać o ciekawe propozycje 
wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych słuchaczy. 
Każda z gminnych sekcji PPUTW opracowuje własny plan zajęć 
(wykładów, warsztatów, kół zainteresowań), który uwzględnia 
suges�e uczestników. W Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW w 
dalszym ciągu systematycznie spotykać się będzie sekcja literacka, 
a już niebawem powstanie nowa sekcja filmowa oraz sekcja rowe-
rowa i Nordic walking. Planujemy również kolejne cykle wykładów 
audytoryjnych. Wśród najciekawszych: 20 kwietnia „Jak zadbać o 
swoje oszczędności” – spotkanie poprowadzą przedstawiciele 
Banku Spółdzielczego „Vistula” z Wyszogrodu, 23 kwietnia „Prawa 
pacjenta. Koperty życia” – wykład poprowadzi Wiesława Rybicka-
-Bogusz - pełnomocnik ds. pacjentów w Płockim Z.O.Z., 26 kwiet-
nia „Konstytucja. Prawa i obowiązki” (drugi z cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej) – wykład poprowadzi Marek Woły-
niak - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 9 maja 
„Bądź świadomym konsumentem” wykład poprowadzi Andrzej 
Ścibło - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 10 i 11 maja „E-biblio-
teka dla seniora” wykład poprowadzi Artur Bedyk dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Poza tym 16 maja będzie 
miała miejsce prelekcja dr Marka Sikorskiego „Kamień smoczy. 
Historia pewnej mistyfikacji medycznej” a w czerwcu cykl wykła-
dów poświęconych Kresom Wschodnim: „Wilno i Wileńszczyzna”, 
„Józef Piłsudzki – syn Wileńszczyzny”, „Wileńszczyzna – wirtualna 
wycieczka”, które wygłosi Andrzej Barciński, historyk i Prezes 

Wykłady audytoryjne
1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów audytoryjnych. 
Pierwszy z wykładów "Codzienność niepełnosprawności", który 
poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie dotyczył problemów związanych z niepełnosprawno-
ścią. Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia i jak się 
okazuje "codzienność niepełnosprawności" nie jest wcale taka 
prosta. Utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to 
ich szara rzeczywistość.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
edukacja, aby osoby z niepełnosprawnością wiedziały na jakiego 
typu pomoc i wsparcie mogą liczyć. Podczas wykładu słuchacze 
PPUTW mogli poznać ogólne pojęcia i definicje związane z niepeł-
nosprawnością, dowiedzieli się czemu służy orzecznictwo o 
stopniu niepełnosprawności i na jakie wsparcie mogą w Polsce 
liczyć osoby z niepełnosprawnością. Bardzo ciekawym wątkiem 
wykładu były również zagadnienia związane z komunikacją z 
osobami niepełnosprawnymi. Tematyka wykładu spotkała się z 
dużym zainteresowaniem słuchaczy dlatego z całą pewnością 
zagadnienia te będą pojawiać się na kolejnych wykładach organi-
zowanych w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 9 marca Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie poprowadziła kolejne zajęcia (wykład i warsz-
taty) „Jak radzić sobie ze stresem?” Tym razem słuchacze Sekcji 
Gminnej w Słubicach PPUTW mogli dowiedzieć się wielu interesu-
jących informacji związanych ze zjawiskiem stresu oraz uzyskali 
praktyczne wskazówki jak sobie z nim radzić w codziennym życiu.

Sekcja literacka – Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki, który już od ponad ośmiu lat działa przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przekształcił się w 
sekcję literacką PPUTW. Tym samym słuchacze PPUTW ze Słubic 
mogą dołączyć się do spotkań poświęconych literaturze odbywa-
jących się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Formuła spotkań i 
dotychczasowe zasady funkcjonowania klubu nie zmieniły się. 
Spotkania moderuje Artur Bedyk, a w zakresie wymiany książek 
na spotkania klub współpracuje z Instytutem Książki i Biblioteką 
Publiczną m.st. Warszawy. Podczas pierwszego w tym roku 
spotkania, które odbyło się 18 stycznia 2018 r. rozmawialiśmy o 
przejmującej książce Marceline Loridan-Ivens "I nie wróciłeś...".  
Autorka książki to dziennikarka, działaczka polityczna, reżyserka, 
urodzona w rodzinie żydowskiego pochodzenia, która w 1919 



155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy 
polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy
Historycy podkreślają, że choć powstanie styczniowe było słabo 
przygotowane i zakończyło się porażką militarną, to pamięć o walce 
zbrojnej umocniła kolejne pokolenia. Z tej okazji w Słubicach  22 
stycznia 2018 r. o godz. 21:00, przy Kopcu Powstańców Styczniowych 
odbyła się uroczystość upamiętniająca ten tak szczególny i ważny 
epizod w dziejach naszego kraju. Inicjatorem spotkania był historyk, 
właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, a udział w 
uroczystości wzięli, m.in. Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Mariusz Bartos, Sołtys 
Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, właściciel pałacu w Studzieńcu 
– Włodzimierz Olewnik, Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz 
Roman Batorski, Poczty Sztandarowe OSP Słubice  i OSP Juliszew oraz 
druhowie z OSP w Słubicach ,OSP Juliszew, OSP Grzybów i OSP 
Łaziska oraz okoliczni mieszkańcy. Pododdziałem OSP dowodził 
Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. Po krótkim 

także Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, 
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski - rektor S.W. im. Pawła 
Włodkowica w Płocku i Tomasz Kominek - dyrektor Delegatury 
Płockiej Urzędu Marszałkowskiego. Następnie studenci PPUTW 
wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. "Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - fenomen naszych czasów" oraz koncertu w wykonaniu 
Rodzinnego Chóru "Podaj Dłoń" oraz grających na ukulele harce-
rzy z 64. Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" , którzy 
wystąpili wraz z Gromadą Zuchową "Jędrusie" z Małej Wsi. W 
chwili obecnej Uniwersytet liczy już ponad 450 słuchaczy, a cieka-
wostką, być może na skalę kraju jest fakt, iż najstarszy student ma 
101 lat i mieszka na terenie Gminy Bodzanów. 

Inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW. 
2 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się wewnętrzna inauguracja działalności Sekcji Gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W uroczystości uczestniczyli Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, 
Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Wiesław Żmuda – wicepre-
zes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Małej Wsi i jeden z inicjatorów powoła-
nia PUTW, Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice oraz Artur Bedyk 
– dyrektor GBP w Słubicach, koordynator gminny i członek Rady 
Naukowo-Programowej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  Kulminacyjną częścią spotkania było uroczyste 
wręczenie indeksów i legitymacji 30 osobowej grupie słuchaczy 
PPUTW z gminy Słubice. Następnie zebrani wysłuchali wykładu 
Starosty Płockiego Mariusza Bieńka „Zmiany w ordynacji wybor-
czej”, który był pierwszym z zaplanowanego cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej. Mariusz Bieniek jest z całą pewno-
ścią jedną z niewielu osób, które o sprawach poważnych, ustrojo-
wych i samorządowych potrafi mówić w tak barwny i ciekawy 
sposób, dlatego wszyscy słuchacze z zainteresowaniem wysłucha-
li wykładu. Podczas spotkania słuchacze mieli również możliwość 
podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi poruszonych zagad-
nień oraz dotyczącymi funkcjonowania samorządu lokalnego. Po 
oficjalnej części spotkania nie zabrakło okazji do tego, aby jego 
uczestnicy w miłej atmosferze, przy filiżance kawy, herbaty i 
słodkim poczęstunku spędzili kilka miłych chwil na wzajemnych 
rozmowach i dyskusjach. Po spotkaniu na jednym z portali 
społecznościowych Mariusz Bieniek napisał: „W Słubicach było 
rewelacyjnie, atmosfera świetna a „studenci” – klasa sama w 
sobie. Wielkie dzięki moi drodzy za zaproszenie i wspólnie 
spędzony czas. Pozdrawiam Was i do rychłego zobaczenia!!!”

Zajęcia z technologii komputerowych – kurs podstawowy
Mimo, iż oficjalna inauguracja Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW 
miała miejsce na początku marca 2018 r. to już od stycznia rozpo-
częły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach zajęcia 
komputerowe. Podczas ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w 
tygodniu (w poniedziałki i środy) grupa słuchaczy PPUTW  zdoby-
wa umiejętności z zakresu technologii komputerowych. Zajęcia 
prowadzi pan Szymon Ulhurski z Wrocławia.

„Nie ma na nudę lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego 
Wieku!” 

W Słubicach startuje Sekcja Gminna Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli nowa propozycja dla osób 

aktywnych po 50 roku życia!
Może by tak w końcu zaprzyjaźnić się z komputerem i trochę 
poszaleć w sieci? Nauczyć się języka obcego? Albo zerwać ze 
starymi złymi nawykami i poznać zasady zdrowego trybu życia? 
Trochę poćwiczyć? Może to czas na realizację pasji artystycznych? 
A może czas aby się wybrać do teatru na fantastyczny spektakl lub 
do kina na interesujący film? A może po prostu czas na uczestni-
czenie w wielu interesujących zajęciach i szansa na miłe spędze-
nie kilku chwil podczas ciekawych wycieczek, szansa na poznanie 
ciekawych ludzi? Dla wszystkich, którzy mimo upływu lat nadal 
czują w sobie siłę i zapał na trenie powiatu płockiego powstała 
niecodzienna inicjatywa. Tą nową propozycją dla osób starszych, 
ale nadal aktywnych i chcących aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym jest Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(PPUTW), który powstał właśnie po to, aby mieszkańcy wsi i 
małych miast w wieku 50+ wyszli z domów, zaczęli korzystać z 
uroków życia, zintegrowali się i nauczyli czegoś nowego. Nadrzęd-
nym celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji z różnych 
dziedzin nauk, włączanie osób starszych do systemu kształcenia i 
rozwijanie ich sprawności intelektualnej oraz fizycznej, przeciw-
działanie samotności, aktywizowanie ludzi starszych i poprawia-
nie jakości ich życia. Mimo, że wiele jest już w Polsce Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku to jednak płocka inicjatywa jest szczególna. 
PPUTW jest bowiem pierwszym w Polsce tego typu uniwersyte-
tem o tak dużym zasięgu, w strukturze którego działają sekcje 
gminne utworzone w gminach całego powiatu płockiego 

Pomysłodawcami akademickiej formuły edukacji i takiej formy 
rozwoju zainteresowań słuchaczy 50+  oraz współtwórcami 
PPUTW są Andrzej Barciński i Wiesław Żmuda, na co dzień prowa-
dzący Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Małej Wsi. Patronat 
nad Uniwersytetem objął Starosta Płocki. W ramach zawartego 
porozumienia Powiat zobowiązał się m.in. do objęcia patronatu 
honorowego nad działalnością edukacyjną PPUTW, delegowania 
swojego przedstawiciela do Rady Programowo-Naukowej, 
promowania działalności, rekomendowania wykładowców do 
prowadzenia zajęć, współpracy w zakresie pozyskiwania grantów 
na działalność statutową PPUTW. Poza Powiatem Płockim, patro-
nat nad Uniwersytetem objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, która 
jest patronem naukowym przedsięwzięcia, a także z Prezes Krajo-
wej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Płocki 
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku zainicjował swą działal-
ność edukacyjną 17 listopada 2017 r. Inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018 miała miejsce w auli Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu narodowego oraz pieśni "Gaudeamus igitur". Następnie 
przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. inicjatorzy założe-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie płockim Piotr 
Zgorzelski- Poseł na Sejm RP i Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, a 
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Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności 
PPUTW. Studenci otrzymują indeksy i legitymację studencką 
(która upoważnia do kilku ulg min. w kinie ”Przedwiośnie” w 
Płocku).  Cykl studiów wynosi dwa lata (cztery semestry) z możli-
wością ich dalszego kontynuowania. Już niebawem o wszystkich 
wydarzeniach związanych z działalnością PPUTW będzie można 
poczytać na stronie internetowej Uniwersytetu dostępnej pod 
adresem: www.pputw.pl  Wszystkim zainteresowanym tematyką  
związaną z działalnością Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku szczegółowych informacji udziela Artur Bedyk – 
koordynator gminny i członek Rady Naukowo-Programowej 
PPUTW.                   Artur Bedyk

E-booki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach!
Zwiększająca się z roku na rok popularność książek w formacie 
elektronicznym, czyli tzw. ebooków spowodowała, że również 
tego rodzaju zbiory zdecydowaliśmy się udostępniać naszym 
czytelnikom. Gorąco zachęcamy do korzystania z bazy ebooków, 
które udostępniamy poprzez wirtualną czytelnię. W ten sposób z 
książek elektronicznych można korzystać we własnym domu. 
Wystarczy komputer, tablet, smar�on i dostęp do Internetu. Dla 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach oferujemy 
bezpłatny dostęp do około 1398 książek elektronicznych dostęp-
nych w serwisie h�p://libra.ibuk.pl/ Bezpłatne kody dostępu 
ważne na cały 2018 rok są do odbioru w siedzibie biblioteki. 
Szczegółowych informacji na temat sposobu korzystania z książek 
elektronicznych za pomocą wirtualnej czytelni udzielają bibliote-
karze.

Spotkania literackie w słubickiej bibliotece - nowa wystawa 
fotograficzna

Jedną z najskuteczniejszych form promocji literatury są spotkania 
z jej twórcami. Od 2010 r. odkąd słubicka biblioteka funkcjonuje w 
nowym lokalu jej siedzibę odwiedziło wielu znanych i popular-
nych autorów książek, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i 
dorosłych czytelników. Zdjęcia z najciekawszych spotkań autor-
skich, które odbyły się w naszej placówce można zobaczyć na 
nowej wystawie, którą od lutego 2018 r. prezentujemy w sali 
audytoryjnej naszej biblioteki. Zapraszamy serdecznie!

Bibliotekarze GBP w Słubicach

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Na przeło-
mie maja i czerwca planujemy również zorganizować cykl zajęć, 
które zostaną przeprowadzone przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Przymierzamy się również do 
organizacji zajęć tanecznych z tzw. „tańca w kręgu”, warsztatów 
teatralnych i zajęć z karwingu (sztuka zdobienia owoców i 
warzyw).  PPUTW to nie tylko zajęcia stacjonarne odbywające się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, ale także wycieczki i 
wykłady poza naszą miejscowością. W maju planujemy zajęcia 
kulinarne w Pałacu w Sannikach, połączone ze zwiedzaniem 
wnętrz pałacowych, natomiast w czerwcu wykłady o tematyce 
etnograficznej połączone ze zwiedzaniem skansenu w Sierpcu.  
Będziemy się również starali przynajmniej raz na kwartał zorgani-
zować wycieczkę do teatru. Na początku semestru zimowego we 
wrześniu lub październiku planujemy  zorganizować wycieczkę do 
Płocka połączoną ze zwiedzaniem Katedry, Muzeum Diecezjalne-
go, Muzeum Mazowieckiego oraz z wykładem, który odbyłby się 
na terenie jednego z muzeów. Nie zapominamy również o spotka-
niach integracyjnych. Już teraz planujemy na jesieni zorganizować 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach „Biesiadę Patriotycz-
ną” połączoną z koncertem patriotycznej poezji śpiewanej. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku to również okazja do spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Na przełomie maja i czerwca chcemy zorgani-
zować spotkanie ze znanym podróżnikiem, natomiast na jesieni 
spotkanie z bardzo popularną autorką współczesnych powieści 
dla dorosłych. Personaliów tych osób jeszcze nie ujawniamy – 
niech to będzie niespodzianką!  Powyższe projekty to tylko część 
propozycji jakie kieruje PPUTW do aktywnych mieszkańców 
powiatu płockiego. Ponieważ oferta jest na bieżąco dostosowy-
wana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów dlatego z 
całą pewnością wkrótce pojawi się w niej wiele nowych cieka-
wych pozycji. 

Studenci 50+, czyli kto może zostać słuchaczem PPUTW?
Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu 
płockiego, bez względu na posiadane dotychczas wykształcenie, 
który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza 
PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło 

roku wyemigrowała do Francji. Podczas II wojny światowej wraz z 
ojcem bierze czynny udział w walce przeciwko hitlerowskim 
Niemcom. Zostaje schwytana i uwięziona w obozie koncentracyj-
nym, z którego zostaje uwolniona dopiero w maju w 1945 roku.
"I nie wróciłeś..." to książka, a właściwie bardzo przejmujące 
wyznanie autorki, w którym wyrzuca z siebie wszystkie cierpienia 
i uczucia minionych lat. A pisze nie tylko o okrutnych wspomnie-
niach z obozu. Pisze przede wszystkim o bardzo trudnym powro-
cie do rzeczywistości. Książka cudowna, emocjonalna, pouczają-
ca, refleksyjna, warta przeczytania. 
Kolejne spotkanie DKK i sekcji literackiej PPUTW odbyło się 22 
lutego 2018 r. Tym  razem przedmiotem rozważań była książka 
"Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego. 
Czy żeby ratować innych, trzeba zdradzić swoich? Co polska 
pamięć o ukraińskich sprawiedliwych mówi o naszej tożsamości? 
Dlaczego w trudnych czasach największym bohaterstwem bywa 
zachowanie się po ludzku? Na te i inne pytania szukaliśmy odpo-
wiedzi podczas naszej dyskusji. Książka, o której dyskutowaliśmy z 
całą pewnością zrobiła wielkie wrażenie na czytających. "Sprawie-
dliwi zdrajcy" to obraz skrajnej nienawiści i okrucieństwa, które w 
imię nacjonalistycznych pobudek zabijają uczucia wyższe i prowa-
dzą ludzi do czynów, których nigdy nie da się i nie można uspra-
wiedliwić. Piękna, wzruszająca i wstrząsająca opowieść o 
Polakach, Ukraińcach, zwyrodnialcach i bohaterach. O życiu i o 
śmierci. Z cała pewnością - to trzeba przeczytać!!!

Co jeszcze czeka na słuchaczy Sekcji Gminnej w Słubicach 
PPUTW w najbliższej przyszłości?

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku już jest bardzo bogata, ale 
w dalszym ciągu będziemy ją poszerzać o ciekawe propozycje 
wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych słuchaczy. 
Każda z gminnych sekcji PPUTW opracowuje własny plan zajęć 
(wykładów, warsztatów, kół zainteresowań), który uwzględnia 
suges�e uczestników. W Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW w 
dalszym ciągu systematycznie spotykać się będzie sekcja literacka, 
a już niebawem powstanie nowa sekcja filmowa oraz sekcja rowe-
rowa i Nordic walking. Planujemy również kolejne cykle wykładów 
audytoryjnych. Wśród najciekawszych: 20 kwietnia „Jak zadbać o 
swoje oszczędności” – spotkanie poprowadzą przedstawiciele 
Banku Spółdzielczego „Vistula” z Wyszogrodu, 23 kwietnia „Prawa 
pacjenta. Koperty życia” – wykład poprowadzi Wiesława Rybicka-
-Bogusz - pełnomocnik ds. pacjentów w Płockim Z.O.Z., 26 kwiet-
nia „Konstytucja. Prawa i obowiązki” (drugi z cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej) – wykład poprowadzi Marek Woły-
niak - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 9 maja 
„Bądź świadomym konsumentem” wykład poprowadzi Andrzej 
Ścibło - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 10 i 11 maja „E-biblio-
teka dla seniora” wykład poprowadzi Artur Bedyk dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Poza tym 16 maja będzie 
miała miejsce prelekcja dr Marka Sikorskiego „Kamień smoczy. 
Historia pewnej mistyfikacji medycznej” a w czerwcu cykl wykła-
dów poświęconych Kresom Wschodnim: „Wilno i Wileńszczyzna”, 
„Józef Piłsudzki – syn Wileńszczyzny”, „Wileńszczyzna – wirtualna 
wycieczka”, które wygłosi Andrzej Barciński, historyk i Prezes 

Wykłady audytoryjne
1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów audytoryjnych. 
Pierwszy z wykładów "Codzienność niepełnosprawności", który 
poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie dotyczył problemów związanych z niepełnosprawno-
ścią. Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia i jak się 
okazuje "codzienność niepełnosprawności" nie jest wcale taka 
prosta. Utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to 
ich szara rzeczywistość.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
edukacja, aby osoby z niepełnosprawnością wiedziały na jakiego 
typu pomoc i wsparcie mogą liczyć. Podczas wykładu słuchacze 
PPUTW mogli poznać ogólne pojęcia i definicje związane z niepeł-
nosprawnością, dowiedzieli się czemu służy orzecznictwo o 
stopniu niepełnosprawności i na jakie wsparcie mogą w Polsce 
liczyć osoby z niepełnosprawnością. Bardzo ciekawym wątkiem 
wykładu były również zagadnienia związane z komunikacją z 
osobami niepełnosprawnymi. Tematyka wykładu spotkała się z 
dużym zainteresowaniem słuchaczy dlatego z całą pewnością 
zagadnienia te będą pojawiać się na kolejnych wykładach organi-
zowanych w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 9 marca Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie poprowadziła kolejne zajęcia (wykład i warsz-
taty) „Jak radzić sobie ze stresem?” Tym razem słuchacze Sekcji 
Gminnej w Słubicach PPUTW mogli dowiedzieć się wielu interesu-
jących informacji związanych ze zjawiskiem stresu oraz uzyskali 
praktyczne wskazówki jak sobie z nim radzić w codziennym życiu.

Sekcja literacka – Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki, który już od ponad ośmiu lat działa przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przekształcił się w 
sekcję literacką PPUTW. Tym samym słuchacze PPUTW ze Słubic 
mogą dołączyć się do spotkań poświęconych literaturze odbywa-
jących się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Formuła spotkań i 
dotychczasowe zasady funkcjonowania klubu nie zmieniły się. 
Spotkania moderuje Artur Bedyk, a w zakresie wymiany książek 
na spotkania klub współpracuje z Instytutem Książki i Biblioteką 
Publiczną m.st. Warszawy. Podczas pierwszego w tym roku 
spotkania, które odbyło się 18 stycznia 2018 r. rozmawialiśmy o 
przejmującej książce Marceline Loridan-Ivens "I nie wróciłeś...".  
Autorka książki to dziennikarka, działaczka polityczna, reżyserka, 
urodzona w rodzinie żydowskiego pochodzenia, która w 1919 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH
Spotkanie wigilijne

W dniu 22 grudnia w przedszkolu zrobiło się bardzo świątecznie i 
rodzinnie. Dzieci w odświętnych ubraniach już od rana nie mogły 
doczekać się zaproszonych gości. W tym ważnym wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz bliscy naszych przedszkolaków. Dzieci z wielkim 
zapałem i energią recytowały wiersze o tematyce zimowej i bożona-
rodzeniowej. Ponadto śpiewały pastorałki i piosenki interpretując 
ich treść ruchem. Podczas występu dzieci były radosne i wesołe. Po 
części artystycznej i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości pani 

Przedstawienie teatralne „Wróżki”
13 grudnia dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Wróżki” 
przygotowane przez studio artystyczne Arena z Białegostoku. Przed-
szkolaki z uwagą oglądały teatrzyk, którego bohaterami były dwie 
siostry. Kolorowe stroje aktorów i barwna scenografia bardzo im się 
podobała.  Pierwsza z sióstr Frania myślała tylko o sobie i pięknych 
ubraniach. Druga siostra Ania miała dobre serce, była miła i chętnie 
pomagała innym. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu, 
chętnie odpowiadały na pytania i pomagały aktorom na scenie. 
Przedszkolaki potrafiły wymienić cechy obu sióstr – pozytywne i 
negatywne. 



„Nie ma na nudę lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego 
Wieku!” 

W Słubicach startuje Sekcja Gminna Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli nowa propozycja dla osób 

aktywnych po 50 roku życia!
Może by tak w końcu zaprzyjaźnić się z komputerem i trochę 
poszaleć w sieci? Nauczyć się języka obcego? Albo zerwać ze 
starymi złymi nawykami i poznać zasady zdrowego trybu życia? 
Trochę poćwiczyć? Może to czas na realizację pasji artystycznych? 
A może czas aby się wybrać do teatru na fantastyczny spektakl lub 
do kina na interesujący film? A może po prostu czas na uczestni-
czenie w wielu interesujących zajęciach i szansa na miłe spędze-
nie kilku chwil podczas ciekawych wycieczek, szansa na poznanie 
ciekawych ludzi? Dla wszystkich, którzy mimo upływu lat nadal 
czują w sobie siłę i zapał na trenie powiatu płockiego powstała 
niecodzienna inicjatywa. Tą nową propozycją dla osób starszych, 
ale nadal aktywnych i chcących aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym jest Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(PPUTW), który powstał właśnie po to, aby mieszkańcy wsi i 
małych miast w wieku 50+ wyszli z domów, zaczęli korzystać z 
uroków życia, zintegrowali się i nauczyli czegoś nowego. Nadrzęd-
nym celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji z różnych 
dziedzin nauk, włączanie osób starszych do systemu kształcenia i 
rozwijanie ich sprawności intelektualnej oraz fizycznej, przeciw-
działanie samotności, aktywizowanie ludzi starszych i poprawia-
nie jakości ich życia. Mimo, że wiele jest już w Polsce Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku to jednak płocka inicjatywa jest szczególna. 
PPUTW jest bowiem pierwszym w Polsce tego typu uniwersyte-
tem o tak dużym zasięgu, w strukturze którego działają sekcje 
gminne utworzone w gminach całego powiatu płockiego 

Pomysłodawcami akademickiej formuły edukacji i takiej formy 
rozwoju zainteresowań słuchaczy 50+  oraz współtwórcami 
PPUTW są Andrzej Barciński i Wiesław Żmuda, na co dzień prowa-
dzący Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Małej Wsi. Patronat 
nad Uniwersytetem objął Starosta Płocki. W ramach zawartego 
porozumienia Powiat zobowiązał się m.in. do objęcia patronatu 
honorowego nad działalnością edukacyjną PPUTW, delegowania 
swojego przedstawiciela do Rady Programowo-Naukowej, 
promowania działalności, rekomendowania wykładowców do 
prowadzenia zajęć, współpracy w zakresie pozyskiwania grantów 
na działalność statutową PPUTW. Poza Powiatem Płockim, patro-
nat nad Uniwersytetem objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, która 
jest patronem naukowym przedsięwzięcia, a także z Prezes Krajo-
wej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Płocki 
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku zainicjował swą działal-
ność edukacyjną 17 listopada 2017 r. Inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018 miała miejsce w auli Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu narodowego oraz pieśni "Gaudeamus igitur". Następnie 
przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. inicjatorzy założe-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie płockim Piotr 
Zgorzelski- Poseł na Sejm RP i Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, a 
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Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności 
PPUTW. Studenci otrzymują indeksy i legitymację studencką 
(która upoważnia do kilku ulg min. w kinie ”Przedwiośnie” w 
Płocku).  Cykl studiów wynosi dwa lata (cztery semestry) z możli-
wością ich dalszego kontynuowania. Już niebawem o wszystkich 
wydarzeniach związanych z działalnością PPUTW będzie można 
poczytać na stronie internetowej Uniwersytetu dostępnej pod 
adresem: www.pputw.pl  Wszystkim zainteresowanym tematyką  
związaną z działalnością Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku szczegółowych informacji udziela Artur Bedyk – 
koordynator gminny i członek Rady Naukowo-Programowej 
PPUTW.                   Artur Bedyk

E-booki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach!
Zwiększająca się z roku na rok popularność książek w formacie 
elektronicznym, czyli tzw. ebooków spowodowała, że również 
tego rodzaju zbiory zdecydowaliśmy się udostępniać naszym 
czytelnikom. Gorąco zachęcamy do korzystania z bazy ebooków, 
które udostępniamy poprzez wirtualną czytelnię. W ten sposób z 
książek elektronicznych można korzystać we własnym domu. 
Wystarczy komputer, tablet, smar�on i dostęp do Internetu. Dla 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach oferujemy 
bezpłatny dostęp do około 1398 książek elektronicznych dostęp-
nych w serwisie h�p://libra.ibuk.pl/ Bezpłatne kody dostępu 
ważne na cały 2018 rok są do odbioru w siedzibie biblioteki. 
Szczegółowych informacji na temat sposobu korzystania z książek 
elektronicznych za pomocą wirtualnej czytelni udzielają bibliote-
karze.

Spotkania literackie w słubickiej bibliotece - nowa wystawa 
fotograficzna

Jedną z najskuteczniejszych form promocji literatury są spotkania 
z jej twórcami. Od 2010 r. odkąd słubicka biblioteka funkcjonuje w 
nowym lokalu jej siedzibę odwiedziło wielu znanych i popular-
nych autorów książek, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i 
dorosłych czytelników. Zdjęcia z najciekawszych spotkań autor-
skich, które odbyły się w naszej placówce można zobaczyć na 
nowej wystawie, którą od lutego 2018 r. prezentujemy w sali 
audytoryjnej naszej biblioteki. Zapraszamy serdecznie!

Bibliotekarze GBP w Słubicach

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Na przeło-
mie maja i czerwca planujemy również zorganizować cykl zajęć, 
które zostaną przeprowadzone przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Przymierzamy się również do 
organizacji zajęć tanecznych z tzw. „tańca w kręgu”, warsztatów 
teatralnych i zajęć z karwingu (sztuka zdobienia owoców i 
warzyw).  PPUTW to nie tylko zajęcia stacjonarne odbywające się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, ale także wycieczki i 
wykłady poza naszą miejscowością. W maju planujemy zajęcia 
kulinarne w Pałacu w Sannikach, połączone ze zwiedzaniem 
wnętrz pałacowych, natomiast w czerwcu wykłady o tematyce 
etnograficznej połączone ze zwiedzaniem skansenu w Sierpcu.  
Będziemy się również starali przynajmniej raz na kwartał zorgani-
zować wycieczkę do teatru. Na początku semestru zimowego we 
wrześniu lub październiku planujemy  zorganizować wycieczkę do 
Płocka połączoną ze zwiedzaniem Katedry, Muzeum Diecezjalne-
go, Muzeum Mazowieckiego oraz z wykładem, który odbyłby się 
na terenie jednego z muzeów. Nie zapominamy również o spotka-
niach integracyjnych. Już teraz planujemy na jesieni zorganizować 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach „Biesiadę Patriotycz-
ną” połączoną z koncertem patriotycznej poezji śpiewanej. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku to również okazja do spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Na przełomie maja i czerwca chcemy zorgani-
zować spotkanie ze znanym podróżnikiem, natomiast na jesieni 
spotkanie z bardzo popularną autorką współczesnych powieści 
dla dorosłych. Personaliów tych osób jeszcze nie ujawniamy – 
niech to będzie niespodzianką!  Powyższe projekty to tylko część 
propozycji jakie kieruje PPUTW do aktywnych mieszkańców 
powiatu płockiego. Ponieważ oferta jest na bieżąco dostosowy-
wana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów dlatego z 
całą pewnością wkrótce pojawi się w niej wiele nowych cieka-
wych pozycji. 

Studenci 50+, czyli kto może zostać słuchaczem PPUTW?
Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu 
płockiego, bez względu na posiadane dotychczas wykształcenie, 
który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza 
PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło 

roku wyemigrowała do Francji. Podczas II wojny światowej wraz z 
ojcem bierze czynny udział w walce przeciwko hitlerowskim 
Niemcom. Zostaje schwytana i uwięziona w obozie koncentracyj-
nym, z którego zostaje uwolniona dopiero w maju w 1945 roku.
"I nie wróciłeś..." to książka, a właściwie bardzo przejmujące 
wyznanie autorki, w którym wyrzuca z siebie wszystkie cierpienia 
i uczucia minionych lat. A pisze nie tylko o okrutnych wspomnie-
niach z obozu. Pisze przede wszystkim o bardzo trudnym powro-
cie do rzeczywistości. Książka cudowna, emocjonalna, pouczają-
ca, refleksyjna, warta przeczytania. 
Kolejne spotkanie DKK i sekcji literackiej PPUTW odbyło się 22 
lutego 2018 r. Tym  razem przedmiotem rozważań była książka 
"Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego. 
Czy żeby ratować innych, trzeba zdradzić swoich? Co polska 
pamięć o ukraińskich sprawiedliwych mówi o naszej tożsamości? 
Dlaczego w trudnych czasach największym bohaterstwem bywa 
zachowanie się po ludzku? Na te i inne pytania szukaliśmy odpo-
wiedzi podczas naszej dyskusji. Książka, o której dyskutowaliśmy z 
całą pewnością zrobiła wielkie wrażenie na czytających. "Sprawie-
dliwi zdrajcy" to obraz skrajnej nienawiści i okrucieństwa, które w 
imię nacjonalistycznych pobudek zabijają uczucia wyższe i prowa-
dzą ludzi do czynów, których nigdy nie da się i nie można uspra-
wiedliwić. Piękna, wzruszająca i wstrząsająca opowieść o 
Polakach, Ukraińcach, zwyrodnialcach i bohaterach. O życiu i o 
śmierci. Z cała pewnością - to trzeba przeczytać!!!

Co jeszcze czeka na słuchaczy Sekcji Gminnej w Słubicach 
PPUTW w najbliższej przyszłości?

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku już jest bardzo bogata, ale 
w dalszym ciągu będziemy ją poszerzać o ciekawe propozycje 
wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych słuchaczy. 
Każda z gminnych sekcji PPUTW opracowuje własny plan zajęć 
(wykładów, warsztatów, kół zainteresowań), który uwzględnia 
suges�e uczestników. W Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW w 
dalszym ciągu systematycznie spotykać się będzie sekcja literacka, 
a już niebawem powstanie nowa sekcja filmowa oraz sekcja rowe-
rowa i Nordic walking. Planujemy również kolejne cykle wykładów 
audytoryjnych. Wśród najciekawszych: 20 kwietnia „Jak zadbać o 
swoje oszczędności” – spotkanie poprowadzą przedstawiciele 
Banku Spółdzielczego „Vistula” z Wyszogrodu, 23 kwietnia „Prawa 
pacjenta. Koperty życia” – wykład poprowadzi Wiesława Rybicka-
-Bogusz - pełnomocnik ds. pacjentów w Płockim Z.O.Z., 26 kwiet-
nia „Konstytucja. Prawa i obowiązki” (drugi z cyklu wykładów o 
tematyce prawno-ustrojowej) – wykład poprowadzi Marek Woły-
niak - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 9 maja 
„Bądź świadomym konsumentem” wykład poprowadzi Andrzej 
Ścibło - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 10 i 11 maja „E-biblio-
teka dla seniora” wykład poprowadzi Artur Bedyk dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Poza tym 16 maja będzie 
miała miejsce prelekcja dr Marka Sikorskiego „Kamień smoczy. 
Historia pewnej mistyfikacji medycznej” a w czerwcu cykl wykła-
dów poświęconych Kresom Wschodnim: „Wilno i Wileńszczyzna”, 
„Józef Piłsudzki – syn Wileńszczyzny”, „Wileńszczyzna – wirtualna 
wycieczka”, które wygłosi Andrzej Barciński, historyk i Prezes 

Wykłady audytoryjne
1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów audytoryjnych. 
Pierwszy z wykładów "Codzienność niepełnosprawności", który 
poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie dotyczył problemów związanych z niepełnosprawno-
ścią. Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia i jak się 
okazuje "codzienność niepełnosprawności" nie jest wcale taka 
prosta. Utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to 
ich szara rzeczywistość.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
edukacja, aby osoby z niepełnosprawnością wiedziały na jakiego 
typu pomoc i wsparcie mogą liczyć. Podczas wykładu słuchacze 
PPUTW mogli poznać ogólne pojęcia i definicje związane z niepeł-
nosprawnością, dowiedzieli się czemu służy orzecznictwo o 
stopniu niepełnosprawności i na jakie wsparcie mogą w Polsce 
liczyć osoby z niepełnosprawnością. Bardzo ciekawym wątkiem 
wykładu były również zagadnienia związane z komunikacją z 
osobami niepełnosprawnymi. Tematyka wykładu spotkała się z 
dużym zainteresowaniem słuchaczy dlatego z całą pewnością 
zagadnienia te będą pojawiać się na kolejnych wykładach organi-
zowanych w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 9 marca Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie poprowadziła kolejne zajęcia (wykład i warsz-
taty) „Jak radzić sobie ze stresem?” Tym razem słuchacze Sekcji 
Gminnej w Słubicach PPUTW mogli dowiedzieć się wielu interesu-
jących informacji związanych ze zjawiskiem stresu oraz uzyskali 
praktyczne wskazówki jak sobie z nim radzić w codziennym życiu.

Sekcja literacka – Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki, który już od ponad ośmiu lat działa przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przekształcił się w 
sekcję literacką PPUTW. Tym samym słuchacze PPUTW ze Słubic 
mogą dołączyć się do spotkań poświęconych literaturze odbywa-
jących się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Formuła spotkań i 
dotychczasowe zasady funkcjonowania klubu nie zmieniły się. 
Spotkania moderuje Artur Bedyk, a w zakresie wymiany książek 
na spotkania klub współpracuje z Instytutem Książki i Biblioteką 
Publiczną m.st. Warszawy. Podczas pierwszego w tym roku 
spotkania, które odbyło się 18 stycznia 2018 r. rozmawialiśmy o 
przejmującej książce Marceline Loridan-Ivens "I nie wróciłeś...".  
Autorka książki to dziennikarka, działaczka polityczna, reżyserka, 
urodzona w rodzinie żydowskiego pochodzenia, która w 1919 

Spotkanie wigilijne
W dniu 22 grudnia w przedszkolu zrobiło się bardzo świątecznie i 
rodzinnie. Dzieci w odświętnych ubraniach już od rana nie mogły 
doczekać się zaproszonych gości. W tym ważnym wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz bliscy naszych przedszkolaków. Dzieci z wielkim 
zapałem i energią recytowały wiersze o tematyce zimowej i bożona-
rodzeniowej. Ponadto śpiewały pastorałki i piosenki interpretując 
ich treść ruchem. Podczas występu dzieci były radosne i wesołe. Po 
części artystycznej i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości pani 

Przedstawienie teatralne „Wróżki”
13 grudnia dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Wróżki” 
przygotowane przez studio artystyczne Arena z Białegostoku. Przed-
szkolaki z uwagą oglądały teatrzyk, którego bohaterami były dwie 
siostry. Kolorowe stroje aktorów i barwna scenografia bardzo im się 
podobała.  Pierwsza z sióstr Frania myślała tylko o sobie i pięknych 
ubraniach. Druga siostra Ania miała dobre serce, była miła i chętnie 
pomagała innym. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu, 
chętnie odpowiadały na pytania i pomagały aktorom na scenie. 
Przedszkolaki potrafiły wymienić cechy obu sióstr – pozytywne i 
negatywne. 

Bal karnawałowy „W krainie baśni”
W tym roku szkolnym bal karnawałowy w przedszkolu odbył się 2 
lutego  2018 r. Celem balu było kultywowanie zwyczaju karnawałowych 
zabaw, dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych 
postaci oraz  integrowanie się podczas wspólnych zabaw i tańców. Sala 
starszaków zamieniła się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe 
balony i serpentyny. Po prezentacji strojów i otrzymaniu biletu rozpo-
częliśmy bal wspólnym tańcem. Następnie były konkursy taneczne oraz  
zagadki słowne i obrazkowe dotyczące popularnych baśni i bajek, 
zabawy ruchowe, tańce przy dziecięcych przebojach oraz słodki poczę-
stunek. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele radości.

Walentynkowy listonosz
Dzień Świętego Walentego na długo zostanie w pamięci przedszko-
laków, które odwiedził Pan listonosz. Dzieci  z zainteresowaniem 
patrzyły na list, który przyniósł. Już po chwili wszystko stało się jasne 
a na twarzach pojawił się uśmiech, bo w liście były Walentynki - 
imienne serduszka dla przedszkolaków. Dzieci były bardzo zadowo-
lone i  podziękowały najpiękniej, jak potrafiły – piosenką. Tego dnia 
przedszkolaki poznały historię Walentynek, dowiedziały się, że jest 
to dzień dobrych uczuć. Kulminacyjnym momentem zajęć było 
wspólne wykonanie plakatu.                      Agnieszka Zwierzchowska

dyrektor wręczyła dyplomy dzieciom, które wraz z rodzicami wzięły 
udział w konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. 
Następnie dzieci powitały gościa specjalnego czyli św. Mikołaja. 
Wszyscy zaśpiewali  kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, po której 
nastąpiła długo wyczekiwania chwila czyli rozdawanie prezentów. 
Gdy już wszystkie prezenty zostały rozdane  przedszkolaki zatańczyły 
wspólnie z Mikołajem. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i 
kiermasz ozdób świątecznych.

Przedstawienie „Legenda o Smoku Wawelskim”
W dniu 12 stycznia 2018 r. udaliśmy się do  szkoły  podstawowej, aby 
obejrzeć przedstawienie pt.: „Legenda o Smoku Wawelskim” 
przygotowane przez szkolny teatrzyk „Iskierka”. Dzieci oglądały 
przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a wielu przedszkolaków 
wśród małych aktorów rozpoznało swoje rodzeństwo. Przedszkola-
kom bardzo podobał się występ starszych kolegów.

Spotkanie z bajką
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach w 
przedszkolu odbywają się cykliczne „Spotkania z bajką”,  podczas 
których panie bibliotekarki czytają  dzieciom wybrane bajki, baśnie 
wiersze, opowiadania oraz legendy. Przedszkolaki z uwagą słuchają 
przygotowanych utworów i chętnie wypowiadają się na ich temat.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKÓWKU
uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.

Samorząd Uczniowski
Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Władysława 

Jagiełły w Piotrkówku
Babcia i Dziadek to osoby, które  w życiu każdego dziecka ogrywają 
bardzo ważną rolę, bo kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u 
kogo są najwspanialsze wakacje i święta? Dlatego nikomu nie trzeba 
przypominać o randze obchodów święta Babci i Dziadka. Są to 
najpiękniejsze dni, w których obdarzani są Oni szczególnymi dowo-
dami miłości. Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w 
Piotrkówku  nie mogło zabraknąć dziadków na uroczystości dla nich 
przygotowanej 8 lutego 2018 roku. Licznie przybywający do naszej 
placówki goście zasiadali na przygotowanych dla nich miejscach. Na 
twarzach dzieci widać było ogromną radość, skupienie oraz nutkę 
niepokoju.  Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Perka, która 
serdecznie przywitała przybyłych gości. Życzyła wszystkim Babciom 
oraz Dziadkom samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków. Najważniejszą częścią uroczystości były 
występy naszych uczniów. Jako pierwsze prezentowały wierszyki i 
piosenki dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie wystąpiły  
dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Wszyscy dziadkowie z 
dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować 
dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim 
za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. Wzruszenie dostoj-
nych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o 
miłości i  zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali 
swoich najbliższych przygotowanymi prezentami, „słodkimi całusa-
mi” i życzeniami.  Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem,  
przygotowanym przez rodziców i miłą rozmową. To był naprawdę 

Choinka szkolna w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku

„Karnawał, karnawał to taniec zabawa.  To rytm, który przenika, gdy 
płynie muzyka…”

Karnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. Podobnie jest i 
w naszej szkole. Zabawa choinkowa odbyła się 13 stycznia 2018 roku 
i trwała od godziny 13.00 do godziny 19.00. Przy przebojach bardziej 
i mnie znanych wszyscy świetnie się bawili. Nad oprawą muzyczną 
czuwał Damian Bogiel, który wykorzystując specjalne efekty świetl-
ne sprawił, że wszyscy czuli się, jak na karnawale w Rio de Janeiro. 
Rodzice z Trójek Klasowych zadbali  o poczęstunek, na który wszyscy 
z wielkim apetytem oczekiwali. Najbardziej oczekiwany gość tego 
wieczoru Mikołaj  przybył na koniec zabawy i wręczył każdemu 
dziecku słodką paczkę.                  Agnieszka Jarzyńska

Bal  karnawałowy w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Piotrkówku

13 stycznia odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Samo-
rząd Uczniowski dla uczniów naszej szkoły. Starannie przygotowane, 
fantazyjne stroje ubarwiły korytarz szkolny. Uczniowie klas 0-VII 
chętnie bawili się na udekorowanym balonami i serpentynami 
parkiecie. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowa-
na krainę księżniczek, biedronek, strażaków oraz innych barwnych 
postaci z bajek. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna. 
Podczas imprezy odbyły się konkursy. Jednym z nich był najciekaw-
szy strój. Każda klasa miała okazje zaprezentować swoje stroje 
spośród których został wybrany jeden najciekawszy. Drugim konkur-
sem było wybranie najpiękniej bawiącej się pary podczas balu. 
Każdy wygrany otrzymał drobny słodki upominek. Choć wszyscy 
wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy 
upłynął szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a 
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Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności 
PPUTW. Studenci otrzymują indeksy i legitymację studencką 
(która upoważnia do kilku ulg min. w kinie ”Przedwiośnie” w 
Płocku).  Cykl studiów wynosi dwa lata (cztery semestry) z możli-
wością ich dalszego kontynuowania. Już niebawem o wszystkich 
wydarzeniach związanych z działalnością PPUTW będzie można 
poczytać na stronie internetowej Uniwersytetu dostępnej pod 
adresem: www.pputw.pl  Wszystkim zainteresowanym tematyką  
związaną z działalnością Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku szczegółowych informacji udziela Artur Bedyk – 
koordynator gminny i członek Rady Naukowo-Programowej 
PPUTW.                   Artur Bedyk

E-booki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach!
Zwiększająca się z roku na rok popularność książek w formacie 
elektronicznym, czyli tzw. ebooków spowodowała, że również 
tego rodzaju zbiory zdecydowaliśmy się udostępniać naszym 
czytelnikom. Gorąco zachęcamy do korzystania z bazy ebooków, 
które udostępniamy poprzez wirtualną czytelnię. W ten sposób z 
książek elektronicznych można korzystać we własnym domu. 
Wystarczy komputer, tablet, smar�on i dostęp do Internetu. Dla 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach oferujemy 
bezpłatny dostęp do około 1398 książek elektronicznych dostęp-
nych w serwisie h�p://libra.ibuk.pl/ Bezpłatne kody dostępu 
ważne na cały 2018 rok są do odbioru w siedzibie biblioteki. 
Szczegółowych informacji na temat sposobu korzystania z książek 
elektronicznych za pomocą wirtualnej czytelni udzielają bibliote-
karze.

Spotkania literackie w słubickiej bibliotece - nowa wystawa 
fotograficzna

Jedną z najskuteczniejszych form promocji literatury są spotkania 
z jej twórcami. Od 2010 r. odkąd słubicka biblioteka funkcjonuje w 
nowym lokalu jej siedzibę odwiedziło wielu znanych i popular-
nych autorów książek, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i 
dorosłych czytelników. Zdjęcia z najciekawszych spotkań autor-
skich, które odbyły się w naszej placówce można zobaczyć na 
nowej wystawie, którą od lutego 2018 r. prezentujemy w sali 
audytoryjnej naszej biblioteki. Zapraszamy serdecznie!

Bibliotekarze GBP w Słubicach

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Na przeło-
mie maja i czerwca planujemy również zorganizować cykl zajęć, 
które zostaną przeprowadzone przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Przymierzamy się również do 
organizacji zajęć tanecznych z tzw. „tańca w kręgu”, warsztatów 
teatralnych i zajęć z karwingu (sztuka zdobienia owoców i 
warzyw).  PPUTW to nie tylko zajęcia stacjonarne odbywające się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, ale także wycieczki i 
wykłady poza naszą miejscowością. W maju planujemy zajęcia 
kulinarne w Pałacu w Sannikach, połączone ze zwiedzaniem 
wnętrz pałacowych, natomiast w czerwcu wykłady o tematyce 
etnograficznej połączone ze zwiedzaniem skansenu w Sierpcu.  
Będziemy się również starali przynajmniej raz na kwartał zorgani-
zować wycieczkę do teatru. Na początku semestru zimowego we 
wrześniu lub październiku planujemy  zorganizować wycieczkę do 
Płocka połączoną ze zwiedzaniem Katedry, Muzeum Diecezjalne-
go, Muzeum Mazowieckiego oraz z wykładem, który odbyłby się 
na terenie jednego z muzeów. Nie zapominamy również o spotka-
niach integracyjnych. Już teraz planujemy na jesieni zorganizować 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach „Biesiadę Patriotycz-
ną” połączoną z koncertem patriotycznej poezji śpiewanej. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku to również okazja do spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Na przełomie maja i czerwca chcemy zorgani-
zować spotkanie ze znanym podróżnikiem, natomiast na jesieni 
spotkanie z bardzo popularną autorką współczesnych powieści 
dla dorosłych. Personaliów tych osób jeszcze nie ujawniamy – 
niech to będzie niespodzianką!  Powyższe projekty to tylko część 
propozycji jakie kieruje PPUTW do aktywnych mieszkańców 
powiatu płockiego. Ponieważ oferta jest na bieżąco dostosowy-
wana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów dlatego z 
całą pewnością wkrótce pojawi się w niej wiele nowych cieka-
wych pozycji. 

Studenci 50+, czyli kto może zostać słuchaczem PPUTW?
Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu 
płockiego, bez względu na posiadane dotychczas wykształcenie, 
który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza 
PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło 

Wykłady audytoryjne
1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów audytoryjnych. 
Pierwszy z wykładów "Codzienność niepełnosprawności", który 
poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie dotyczył problemów związanych z niepełnosprawno-
ścią. Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia i jak się 
okazuje "codzienność niepełnosprawności" nie jest wcale taka 
prosta. Utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to 
ich szara rzeczywistość.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
edukacja, aby osoby z niepełnosprawnością wiedziały na jakiego 
typu pomoc i wsparcie mogą liczyć. Podczas wykładu słuchacze 
PPUTW mogli poznać ogólne pojęcia i definicje związane z niepeł-
nosprawnością, dowiedzieli się czemu służy orzecznictwo o 
stopniu niepełnosprawności i na jakie wsparcie mogą w Polsce 
liczyć osoby z niepełnosprawnością. Bardzo ciekawym wątkiem 
wykładu były również zagadnienia związane z komunikacją z 
osobami niepełnosprawnymi. Tematyka wykładu spotkała się z 
dużym zainteresowaniem słuchaczy dlatego z całą pewnością 
zagadnienia te będą pojawiać się na kolejnych wykładach organi-
zowanych w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 9 marca Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie poprowadziła kolejne zajęcia (wykład i warsz-
taty) „Jak radzić sobie ze stresem?” Tym razem słuchacze Sekcji 
Gminnej w Słubicach PPUTW mogli dowiedzieć się wielu interesu-
jących informacji związanych ze zjawiskiem stresu oraz uzyskali 
praktyczne wskazówki jak sobie z nim radzić w codziennym życiu.

Sekcja literacka – Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki, który już od ponad ośmiu lat działa przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przekształcił się w 
sekcję literacką PPUTW. Tym samym słuchacze PPUTW ze Słubic 
mogą dołączyć się do spotkań poświęconych literaturze odbywa-
jących się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Formuła spotkań i 
dotychczasowe zasady funkcjonowania klubu nie zmieniły się. 
Spotkania moderuje Artur Bedyk, a w zakresie wymiany książek 
na spotkania klub współpracuje z Instytutem Książki i Biblioteką 
Publiczną m.st. Warszawy. Podczas pierwszego w tym roku 
spotkania, które odbyło się 18 stycznia 2018 r. rozmawialiśmy o 
przejmującej książce Marceline Loridan-Ivens "I nie wróciłeś...".  
Autorka książki to dziennikarka, działaczka polityczna, reżyserka, 
urodzona w rodzinie żydowskiego pochodzenia, która w 1919 

 

Przedstawienie teatralne „Wróżki”
13 grudnia dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Wróżki” 
przygotowane przez studio artystyczne Arena z Białegostoku. Przed-
szkolaki z uwagą oglądały teatrzyk, którego bohaterami były dwie 
siostry. Kolorowe stroje aktorów i barwna scenografia bardzo im się 
podobała.  Pierwsza z sióstr Frania myślała tylko o sobie i pięknych 
ubraniach. Druga siostra Ania miała dobre serce, była miła i chętnie 
pomagała innym. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu, 
chętnie odpowiadały na pytania i pomagały aktorom na scenie. 
Przedszkolaki potrafiły wymienić cechy obu sióstr – pozytywne i 
negatywne. 

Bal karnawałowy „W krainie baśni”
W tym roku szkolnym bal karnawałowy w przedszkolu odbył się 2 
lutego  2018 r. Celem balu było kultywowanie zwyczaju karnawałowych 
zabaw, dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych 
postaci oraz  integrowanie się podczas wspólnych zabaw i tańców. Sala 
starszaków zamieniła się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe 
balony i serpentyny. Po prezentacji strojów i otrzymaniu biletu rozpo-
częliśmy bal wspólnym tańcem. Następnie były konkursy taneczne oraz  
zagadki słowne i obrazkowe dotyczące popularnych baśni i bajek, 
zabawy ruchowe, tańce przy dziecięcych przebojach oraz słodki poczę-
stunek. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele radości.

Walentynkowy listonosz
Dzień Świętego Walentego na długo zostanie w pamięci przedszko-
laków, które odwiedził Pan listonosz. Dzieci  z zainteresowaniem 
patrzyły na list, który przyniósł. Już po chwili wszystko stało się jasne 
a na twarzach pojawił się uśmiech, bo w liście były Walentynki - 
imienne serduszka dla przedszkolaków. Dzieci były bardzo zadowo-
lone i  podziękowały najpiękniej, jak potrafiły – piosenką. Tego dnia 
przedszkolaki poznały historię Walentynek, dowiedziały się, że jest 
to dzień dobrych uczuć. Kulminacyjnym momentem zajęć było 
wspólne wykonanie plakatu.                      Agnieszka Zwierzchowska

dyrektor wręczyła dyplomy dzieciom, które wraz z rodzicami wzięły 
udział w konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. 
Następnie dzieci powitały gościa specjalnego czyli św. Mikołaja. 
Wszyscy zaśpiewali  kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, po której 
nastąpiła długo wyczekiwania chwila czyli rozdawanie prezentów. 
Gdy już wszystkie prezenty zostały rozdane  przedszkolaki zatańczyły 
wspólnie z Mikołajem. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i 
kiermasz ozdób świątecznych.

Przedstawienie „Legenda o Smoku Wawelskim”
W dniu 12 stycznia 2018 r. udaliśmy się do  szkoły  podstawowej, aby 
obejrzeć przedstawienie pt.: „Legenda o Smoku Wawelskim” 
przygotowane przez szkolny teatrzyk „Iskierka”. Dzieci oglądały 
przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a wielu przedszkolaków 
wśród małych aktorów rozpoznało swoje rodzeństwo. Przedszkola-
kom bardzo podobał się występ starszych kolegów.

Spotkanie z bajką
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach w 
przedszkolu odbywają się cykliczne „Spotkania z bajką”,  podczas 
których panie bibliotekarki czytają  dzieciom wybrane bajki, baśnie 
wiersze, opowiadania oraz legendy. Przedszkolaki z uwagą słuchają 
przygotowanych utworów i chętnie wypowiadają się na ich temat.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUBICACH

uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.
Samorząd Uczniowski

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Piotrkówku

Babcia i Dziadek to osoby, które  w życiu każdego dziecka ogrywają 
bardzo ważną rolę, bo kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u 
kogo są najwspanialsze wakacje i święta? Dlatego nikomu nie trzeba 
przypominać o randze obchodów święta Babci i Dziadka. Są to 
najpiękniejsze dni, w których obdarzani są Oni szczególnymi dowo-
dami miłości. Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w 
Piotrkówku  nie mogło zabraknąć dziadków na uroczystości dla nich 
przygotowanej 8 lutego 2018 roku. Licznie przybywający do naszej 
placówki goście zasiadali na przygotowanych dla nich miejscach. Na 
twarzach dzieci widać było ogromną radość, skupienie oraz nutkę 
niepokoju.  Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Perka, która 
serdecznie przywitała przybyłych gości. Życzyła wszystkim Babciom 
oraz Dziadkom samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków. Najważniejszą częścią uroczystości były 
występy naszych uczniów. Jako pierwsze prezentowały wierszyki i 
piosenki dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie wystąpiły  
dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Wszyscy dziadkowie z 
dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować 
dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim 
za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. Wzruszenie dostoj-
nych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o 
miłości i  zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali 
swoich najbliższych przygotowanymi prezentami, „słodkimi całusa-
mi” i życzeniami.  Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem,  
przygotowanym przez rodziców i miłą rozmową. To był naprawdę 

Choinka szkolna w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku

„Karnawał, karnawał to taniec zabawa.  To rytm, który przenika, gdy 
płynie muzyka…”

Karnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. Podobnie jest i 
w naszej szkole. Zabawa choinkowa odbyła się 13 stycznia 2018 roku 
i trwała od godziny 13.00 do godziny 19.00. Przy przebojach bardziej 
i mnie znanych wszyscy świetnie się bawili. Nad oprawą muzyczną 
czuwał Damian Bogiel, który wykorzystując specjalne efekty świetl-
ne sprawił, że wszyscy czuli się, jak na karnawale w Rio de Janeiro. 
Rodzice z Trójek Klasowych zadbali  o poczęstunek, na który wszyscy 
z wielkim apetytem oczekiwali. Najbardziej oczekiwany gość tego 
wieczoru Mikołaj  przybył na koniec zabawy i wręczył każdemu 
dziecku słodką paczkę.                  Agnieszka Jarzyńska

Bal  karnawałowy w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Piotrkówku

13 stycznia odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Samo-
rząd Uczniowski dla uczniów naszej szkoły. Starannie przygotowane, 
fantazyjne stroje ubarwiły korytarz szkolny. Uczniowie klas 0-VII 
chętnie bawili się na udekorowanym balonami i serpentynami 
parkiecie. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowa-
na krainę księżniczek, biedronek, strażaków oraz innych barwnych 
postaci z bajek. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna. 
Podczas imprezy odbyły się konkursy. Jednym z nich był najciekaw-
szy strój. Każda klasa miała okazje zaprezentować swoje stroje 
spośród których został wybrany jeden najciekawszy. Drugim konkur-
sem było wybranie najpiękniej bawiącej się pary podczas balu. 
Każdy wygrany otrzymał drobny słodki upominek. Choć wszyscy 
wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy 
upłynął szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a 

Przedstawienie papieskie „Rozśpiewać, roztańczyć i rozmodlić” 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

2 lutego 2018 roku wraz z nauczycielami: panią Marzeną Pawluk i z 
panem Łukaszem Bartosiakiem pojechaliśmy  do Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie. Nasz występ zaczęliśmy od zaśpiewania -  
ulubionej piosenki papieża Jana Pawła II - „Barki”. Słyszeliśmy, że 
niektórzy z mieszkańców pomagali nam w śpiewie, nawet poprosili, 
żebyśmy powtórzyli  tę piosenkę. Podczas przedstawienia opowia-
daliśmy o naszym Patronie św. Janie Pawle II, o jego świętości, 
dobroci i  pokorze. Przypominaliśmy słowa papieża, które kierował 
do osób starszych. W modlitwie przedstawialiśmy Panu Bogu 
wszystkich, którzy w tym domu mieszkają. Tańczyliśmy na chwałę 
Bożą.  Byliśmy przebrani za postacie świętych. Przed nami siedziała 
starsza pani na wózku inwalidzkim, gdy śpiewaliśmy, widzieliśmy w 
jej oczach łzy. W tym domu zobaczyliśmy schorowanych, cierpiących 
ludzi. Myślimy sobie, że chyba nasz występ bardzo im się podobał, 
ponieważ prosili, żebyśmy jeszcze zostali, żebyśmy częściej przyjeż-
dżali.  Dziękowali nam szczerze. Zobaczyliśmy radość na ich 
twarzach. Tak bardzo byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy ofiarować tym 
ludziom troszkę swojego serca, swojego czasu i uśmiechu. Na 
pewno jeszcze odwiedzimy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Koszelewie. Tak bardzo ładnie nas ugościli. Było pyszne ciasteczko, 
soczki. Każdy z nas dostał dużego czekoladowego Mikołajka, a my 
wręczyliśmy im piękne obrazki z modlitwami.  Bardzo dziękujemy za 
miłe przyjęcie i wszystkim mieszkańcom życzymy dużo, dużo 
zdrowia i czułej opieki Matki Bożej. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Słubicach

VIII Przegląd piosenki dziecięcej
Jak karnawał to karnawał! Tegoroczny, godnie, hucznie i z przytu-
pem, pożegnały dzieci z klas 0-III w Szkole Podstawowej Im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach.  W ostatki 13 lutego 2018r. 
odbył się już VIII Przegląd Piosenki Dziecięcej, którego celem jest  
popularyzacja śpiewania, promowanie dziecięcej twórczości, wyszu-
kiwanie i promocja młodych talentów oraz doskonalenie warsztatu 
muzycznego. Nad przebiegiem Przeglądu czuwało Jury w składzie: P. 
Sylwia Witkowska, P. Małgorzata Durma  i  P. Łukasz Bartosiak – 

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach.

Czas ferii jest odpoczynkiem dla uczniów od zajęć dydaktycznych, 
wielu z nich spędza go na wyjazdach organizowanych we własnym 
zakresie przez rodziców  lub zimowiskach. Nasza szkoła wychodząc 
naprzeciw zainteresowaniom uczniów zadbała o zorganizowanie 
zajęć podczas ferii zimowych. W poniedziałek 15 stycznia klasy VIIa 
VIIb i VI wraz z wychowawcami panią Elizą Milczarską, Magdaleną 
Durmaj,  Jolantą Wodowską i Janiną Adamczyk która wspierała nas 
w opiece nad dziećmi wyjechały do  płockiego kina Helios na film 
„Jumanji”, po seansie filmowych udaliśmy się do kręgielni  Enbo , 
uczniowie rywalizowali w ośmioosobowych grupach . Gra w kręgle 
okazała się wspaniałym sposobem na aktywny wypoczynek, kręgiel-
nie to świetne miejsce do poprawy sprawności fizycznej. We wtorek 
odbył się wyjazd do Aquapark Kutno w którym znajduje się  wiele 
atrakcji dla dzieci w wieku szkolnym. Dzieci mogły korzystać  z 
jacuzzi, trzech zjeżdżalni dostosowanych do wieku dzieci oraz trzech 
basenów  o różnej głębokości  i umiejętności pływackich uczniów. 
Tego samego dnia w szkole pan Rafał Maciaszek przeprowadził 
zajęcia sportowe z piłki nożnej i ręcznej. Celem tych zajęć było 
przygotowanie do zawodów w Handbal Mini Lidze gdzie nasi ucznio-
wie od wielu lat z sukcesami reprezentuje naszą szkołę i gminę. 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogły rozwijać swoje zaintereso-
wania plastyczne w zajęciach artystycznych zorganizowanych przez 
panie Magdalenę Olczak i Wioletę Olczak. Efekty tych działań można 
było podziwiać w naszej szkole.  W dniu 18 stycznia wychowawcy 
klas VI pani Ewa Makowska, Monika Liberacka i Rafał Maciaszek 
wraz z panią Urszulą Bartosiak wyjechali ze swoimi klasami do kina 
Helios do Płocka na film „Fernando” piękną opowieść mówiąca o 
przyjaźni i oddaniu. Film skończył się po dwóch godzinach , które 
minęły jak pięć minut. Niewątpliwie zapadnie uczniom w pamięci na 
długi czas. W drodze powrotnej każda grupa zatrzymywała się na 
smaczny obiad w restauracji. 
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów i rodziców. Każda wycieczka była udana ,towarzyszyła jej 
radość i dobry humor.  

Magdalena Durmaj i Ewa Makowska

uczniowie klas VI –VII wystawili Jasełka, oddając nastrój zbliżających 
się świąt, nadając spotkaniu niepowtarzalnego klimatu. Także 
poprzez śpiew kolęd, pastorałek i świąteczną muzyką. Scenografia, 
stroje młodych aktorów, a przede wszystkim ich piękna i pełna 
emocji gra zachwyciły liczną publiczność, wśród której byli ucznio-
wie i rodzice,  nauczyciele, pracownicy szkoły. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również: Wójt Gminy Słubice Pan Krzysztof Dylicki 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Milczarek. Na 
spotkaniu nie mogło zabraknąć naszego Księdza Proboszcza Jacka 
Warzechy. Po przedstawieniu uczestnicy spotkania przełamali się 
opłatkiem, złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia,  a 
potem zasiedli do wigilijnego stołu. To było bardzo świąteczne 
spotkanie.  
Gdy ucichły oklaski, nasze myśli zmierzały jeszcze  bardziej ku 
świątecznym dniom. Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w 
zorganizowaniu uroczystości, a zaproszonym gościom za przybycie.

Jolanta Jaros

wyjątkowy dzień, pełen radości oraz dumy. Szczęśliwe i uśmiechnię-
te twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są 
takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

Agnieszka Jarzyńska
Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej im. Władysława 

Jagiełły w Piotrkówku – „KRĘTA DROGA  DO STAJENKI”
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, 
dlatego w naszej szkolnej rodzinie przeżywaliśmy go bardzo uroczy-
ście.  W dniu 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, 
którego myślą przewodnią były słowa: „Kręta droga do stajenki” 
Dzieci bardzo chętnie pomagały w tym dniu w przygotowaniach. 
Wspólnie nakrywały do stołu, ustawiały krzesła, rozkładały serwetki. 
Kultywowanie takich tradycji jest dla dzieci szczególnie ważne. 
Kiedyś zastąpią one nas – dorosłych w podtrzymywaniu takich trady-
cji, do których tak bardzo jesteśmy przywiązani i co stanowi dla nas 
niezaprzeczalną wartość. 
Atmosfera tego spotkania była prawdziwie rodzinna, a odświętne 
stroje wszystkich podkreślały rangę tego wydarzenia. W tym dniu 



Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Na przeło-
mie maja i czerwca planujemy również zorganizować cykl zajęć, 
które zostaną przeprowadzone przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Przymierzamy się również do 
organizacji zajęć tanecznych z tzw. „tańca w kręgu”, warsztatów 
teatralnych i zajęć z karwingu (sztuka zdobienia owoców i 
warzyw).  PPUTW to nie tylko zajęcia stacjonarne odbywające się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach, ale także wycieczki i 
wykłady poza naszą miejscowością. W maju planujemy zajęcia 
kulinarne w Pałacu w Sannikach, połączone ze zwiedzaniem 
wnętrz pałacowych, natomiast w czerwcu wykłady o tematyce 
etnograficznej połączone ze zwiedzaniem skansenu w Sierpcu.  
Będziemy się również starali przynajmniej raz na kwartał zorgani-
zować wycieczkę do teatru. Na początku semestru zimowego we 
wrześniu lub październiku planujemy  zorganizować wycieczkę do 
Płocka połączoną ze zwiedzaniem Katedry, Muzeum Diecezjalne-
go, Muzeum Mazowieckiego oraz z wykładem, który odbyłby się 
na terenie jednego z muzeów. Nie zapominamy również o spotka-
niach integracyjnych. Już teraz planujemy na jesieni zorganizować 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubiach „Biesiadę Patriotycz-
ną” połączoną z koncertem patriotycznej poezji śpiewanej. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku to również okazja do spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Na przełomie maja i czerwca chcemy zorgani-
zować spotkanie ze znanym podróżnikiem, natomiast na jesieni 
spotkanie z bardzo popularną autorką współczesnych powieści 
dla dorosłych. Personaliów tych osób jeszcze nie ujawniamy – 
niech to będzie niespodzianką!  Powyższe projekty to tylko część 
propozycji jakie kieruje PPUTW do aktywnych mieszkańców 
powiatu płockiego. Ponieważ oferta jest na bieżąco dostosowy-
wana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów dlatego z 
całą pewnością wkrótce pojawi się w niej wiele nowych cieka-
wych pozycji. 

Studenci 50+, czyli kto może zostać słuchaczem PPUTW?
Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu 
płockiego, bez względu na posiadane dotychczas wykształcenie, 
który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza 
PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

Choinka szkolna w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku

„Karnawał, karnawał to taniec zabawa.  To rytm, który przenika, gdy 
płynie muzyka…”

Karnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. Podobnie jest i 
w naszej szkole. Zabawa choinkowa odbyła się 13 stycznia 2018 roku 
i trwała od godziny 13.00 do godziny 19.00. Przy przebojach bardziej 
i mnie znanych wszyscy świetnie się bawili. Nad oprawą muzyczną 
czuwał Damian Bogiel, który wykorzystując specjalne efekty świetl-
ne sprawił, że wszyscy czuli się, jak na karnawale w Rio de Janeiro. 
Rodzice z Trójek Klasowych zadbali  o poczęstunek, na który wszyscy 
z wielkim apetytem oczekiwali. Najbardziej oczekiwany gość tego 
wieczoru Mikołaj  przybył na koniec zabawy i wręczył każdemu 
dziecku słodką paczkę.                  Agnieszka Jarzyńska

Bal  karnawałowy w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Piotrkówku

13 stycznia odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Samo-
rząd Uczniowski dla uczniów naszej szkoły. Starannie przygotowane, 
fantazyjne stroje ubarwiły korytarz szkolny. Uczniowie klas 0-VII 
chętnie bawili się na udekorowanym balonami i serpentynami 
parkiecie. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowa-
na krainę księżniczek, biedronek, strażaków oraz innych barwnych 
postaci z bajek. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna. 
Podczas imprezy odbyły się konkursy. Jednym z nich był najciekaw-
szy strój. Każda klasa miała okazje zaprezentować swoje stroje 
spośród których został wybrany jeden najciekawszy. Drugim konkur-
sem było wybranie najpiękniej bawiącej się pary podczas balu. 
Każdy wygrany otrzymał drobny słodki upominek. Choć wszyscy 
wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy 
upłynął szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a 

 

   

Przedstawienie papieskie „Rozśpiewać, roztańczyć i rozmodlić” 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

2 lutego 2018 roku wraz z nauczycielami: panią Marzeną Pawluk i z 
panem Łukaszem Bartosiakiem pojechaliśmy  do Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie. Nasz występ zaczęliśmy od zaśpiewania -  
ulubionej piosenki papieża Jana Pawła II - „Barki”. Słyszeliśmy, że 
niektórzy z mieszkańców pomagali nam w śpiewie, nawet poprosili, 
żebyśmy powtórzyli  tę piosenkę. Podczas przedstawienia opowia-
daliśmy o naszym Patronie św. Janie Pawle II, o jego świętości, 
dobroci i  pokorze. Przypominaliśmy słowa papieża, które kierował 
do osób starszych. W modlitwie przedstawialiśmy Panu Bogu 
wszystkich, którzy w tym domu mieszkają. Tańczyliśmy na chwałę 
Bożą.  Byliśmy przebrani za postacie świętych. Przed nami siedziała 
starsza pani na wózku inwalidzkim, gdy śpiewaliśmy, widzieliśmy w 
jej oczach łzy. W tym domu zobaczyliśmy schorowanych, cierpiących 
ludzi. Myślimy sobie, że chyba nasz występ bardzo im się podobał, 
ponieważ prosili, żebyśmy jeszcze zostali, żebyśmy częściej przyjeż-
dżali.  Dziękowali nam szczerze. Zobaczyliśmy radość na ich 
twarzach. Tak bardzo byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy ofiarować tym 
ludziom troszkę swojego serca, swojego czasu i uśmiechu. Na 
pewno jeszcze odwiedzimy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Koszelewie. Tak bardzo ładnie nas ugościli. Było pyszne ciasteczko, 
soczki. Każdy z nas dostał dużego czekoladowego Mikołajka, a my 
wręczyliśmy im piękne obrazki z modlitwami.  Bardzo dziękujemy za 
miłe przyjęcie i wszystkim mieszkańcom życzymy dużo, dużo 
zdrowia i czułej opieki Matki Bożej. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Słubicach

VIII Przegląd piosenki dziecięcej
Jak karnawał to karnawał! Tegoroczny, godnie, hucznie i z przytu-
pem, pożegnały dzieci z klas 0-III w Szkole Podstawowej Im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach.  W ostatki 13 lutego 2018r. 
odbył się już VIII Przegląd Piosenki Dziecięcej, którego celem jest  
popularyzacja śpiewania, promowanie dziecięcej twórczości, wyszu-
kiwanie i promocja młodych talentów oraz doskonalenie warsztatu 
muzycznego. Nad przebiegiem Przeglądu czuwało Jury w składzie: P. 
Sylwia Witkowska, P. Małgorzata Durma  i  P. Łukasz Bartosiak – 

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach.

Czas ferii jest odpoczynkiem dla uczniów od zajęć dydaktycznych, 
wielu z nich spędza go na wyjazdach organizowanych we własnym 
zakresie przez rodziców  lub zimowiskach. Nasza szkoła wychodząc 
naprzeciw zainteresowaniom uczniów zadbała o zorganizowanie 
zajęć podczas ferii zimowych. W poniedziałek 15 stycznia klasy VIIa 
VIIb i VI wraz z wychowawcami panią Elizą Milczarską, Magdaleną 
Durmaj,  Jolantą Wodowską i Janiną Adamczyk która wspierała nas 
w opiece nad dziećmi wyjechały do  płockiego kina Helios na film 
„Jumanji”, po seansie filmowych udaliśmy się do kręgielni  Enbo , 
uczniowie rywalizowali w ośmioosobowych grupach . Gra w kręgle 
okazała się wspaniałym sposobem na aktywny wypoczynek, kręgiel-
nie to świetne miejsce do poprawy sprawności fizycznej. We wtorek 
odbył się wyjazd do Aquapark Kutno w którym znajduje się  wiele 
atrakcji dla dzieci w wieku szkolnym. Dzieci mogły korzystać  z 
jacuzzi, trzech zjeżdżalni dostosowanych do wieku dzieci oraz trzech 
basenów  o różnej głębokości  i umiejętności pływackich uczniów. 
Tego samego dnia w szkole pan Rafał Maciaszek przeprowadził 
zajęcia sportowe z piłki nożnej i ręcznej. Celem tych zajęć było 
przygotowanie do zawodów w Handbal Mini Lidze gdzie nasi ucznio-
wie od wielu lat z sukcesami reprezentuje naszą szkołę i gminę. 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogły rozwijać swoje zaintereso-
wania plastyczne w zajęciach artystycznych zorganizowanych przez 
panie Magdalenę Olczak i Wioletę Olczak. Efekty tych działań można 
było podziwiać w naszej szkole.  W dniu 18 stycznia wychowawcy 
klas VI pani Ewa Makowska, Monika Liberacka i Rafał Maciaszek 
wraz z panią Urszulą Bartosiak wyjechali ze swoimi klasami do kina 
Helios do Płocka na film „Fernando” piękną opowieść mówiąca o 
przyjaźni i oddaniu. Film skończył się po dwóch godzinach , które 
minęły jak pięć minut. Niewątpliwie zapadnie uczniom w pamięci na 
długi czas. W drodze powrotnej każda grupa zatrzymywała się na 
smaczny obiad w restauracji. 
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów i rodziców. Każda wycieczka była udana ,towarzyszyła jej 
radość i dobry humor.  

Magdalena Durmaj i Ewa Makowska

uczniowie klas VI –VII wystawili Jasełka, oddając nastrój zbliżających 
się świąt, nadając spotkaniu niepowtarzalnego klimatu. Także 
poprzez śpiew kolęd, pastorałek i świąteczną muzyką. Scenografia, 
stroje młodych aktorów, a przede wszystkim ich piękna i pełna 
emocji gra zachwyciły liczną publiczność, wśród której byli ucznio-
wie i rodzice,  nauczyciele, pracownicy szkoły. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również: Wójt Gminy Słubice Pan Krzysztof Dylicki 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Milczarek. Na 
spotkaniu nie mogło zabraknąć naszego Księdza Proboszcza Jacka 
Warzechy. Po przedstawieniu uczestnicy spotkania przełamali się 
opłatkiem, złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia,  a 
potem zasiedli do wigilijnego stołu. To było bardzo świąteczne 
spotkanie.  
Gdy ucichły oklaski, nasze myśli zmierzały jeszcze  bardziej ku 
świątecznym dniom. Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w 
zorganizowaniu uroczystości, a zaproszonym gościom za przybycie.

Jolanta Jaros

wyjątkowy dzień, pełen radości oraz dumy. Szczęśliwe i uśmiechnię-
te twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są 
takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

Agnieszka Jarzyńska
Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej im. Władysława 

Jagiełły w Piotrkówku – „KRĘTA DROGA  DO STAJENKI”
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, 
dlatego w naszej szkolnej rodzinie przeżywaliśmy go bardzo uroczy-
ście.  W dniu 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, 
którego myślą przewodnią były słowa: „Kręta droga do stajenki” 
Dzieci bardzo chętnie pomagały w tym dniu w przygotowaniach. 
Wspólnie nakrywały do stołu, ustawiały krzesła, rozkładały serwetki. 
Kultywowanie takich tradycji jest dla dzieci szczególnie ważne. 
Kiedyś zastąpią one nas – dorosłych w podtrzymywaniu takich trady-
cji, do których tak bardzo jesteśmy przywiązani i co stanowi dla nas 
niezaprzeczalną wartość. 
Atmosfera tego spotkania była prawdziwie rodzinna, a odświętne 
stroje wszystkich podkreślały rangę tego wydarzenia. W tym dniu 

uczestnikom jury przyznało  I miejsca. Na ręce przedstawicieli klas 
wręczono  pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci puzzli i gier 
planszowych. Organizatorki Przeglądu: P. Wiole�a Olczak i P. Magda-
lena Olczak serdecznie dziękują dzieciom klas 0-III, ich wychowaw-
com i rodzicom za wkład pracy, który przełożył się na to piękne, 
rozśpiewane i jakże kolorowe widowisko, którego byliśmy świadkami 
i wszyscy wyśmienicie się bawiliśmy.                           Wioletta Olczak

przewodniczący. Jak co roku i tym razem wydarzenie to zaowocowa-
ło przepięknymi występami wszystkich uczestników  i dowiodło, że 
kreatywności i talentów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły 
nie brakuje. Jury  było pod dużym wrażeniem każdej prezentacji i 
podsumowując Przegląd, nie szczędziło komplementów naszym 
małym artystom, dostrzegając ich walory głosowe, interpretacje, 
muzykalność, wyczucie rytmu i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim 

SŁUBICKA OŚWIATA

SEKTOR STRAŻACKI

w ramach innowacji był następstwem analizy stanu czytelnictwa w  
szkole, które miało tendencję spadkową, ale też analizy sprawdzia-
nów gdzie największą trudność sprawiało uczniom tworzenie różnego 
rodzaju form wypowiedzi pisemnych, czytanie ze zrozumieniem, 
odczytywanie treści ukrytych czy przenośnych znaczeń. Rzadki 
kontakt z książką tradycyjną ma również wpływ na ubogi zasób 
słownictwa i lęk przed wypowiadaniem się ustnie. Zaproponowaliśmy 
uczniom dodatkowe zajęcia biblioteczne z czytaniem fragmentów 
książek , zachęcaliśmy do korzystania z zasobów biblioteki poprzez 
„reklamowanie” różnych rodzajów tytułów. Udało się zachęcić 
naszych uczniów do przeczytania nowości pt.: „Za niebieskimi drzwia-
mi”, a potem zabraliśmy czytelników na filmową adaptację tej książki. 
Po lekturze i obejrzeniu filmu mogliśmy podyskutować z uczniami o 
ich wrażeniach. W czerwcu ub.r. uczestniczyliśmy w akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam”, ogłoszonej przez czasopismo Biblioteka w szkole. 
Uczniowie przygotowali plakaty promujące czytelnictwo oraz wszyscy 
zasiedliśmy do kilkunastominutowego czytania tego, co kto chciał (o 
akcji pisaliśmy w nr 2/2017 Biuletynu). Od września ruszyliśmy z 
warsztatami nt tworzenia lapbooków czyli tzw. „książek na kolana”. 
Lapbooki właśnie miały zostać wykorzystane w konkursie „Książka na 
medal”, w którym to uczestnicy mieli za zadanie przygotować dowol-
ną prezentację przeczytanej książki i zachęcić innych do jej przeczyta-
nia. Na zakończenie innowacji ogłoszono wyniki konkursu – uczennica 
klasy VI Klaudia Wolińska wykonała najciekawszą prezentację przeczy-
tanej książki w formie lapbooka właśnie. W ramach innowacji przygo-
towane zostało przedstawienie „Królewna Śnieżka – w krzywym 
zwierciadle”  z uczniami klas IV-VI i zaprezentowane podczas 
szkolnych obchodów dnia babci i dziadka.

Ewa Krajewska i Maria Szymańska

Święto Babci i Dziadka oraz zabawa choinkowa w Szkole Podsta-
wowej w Świniarach

13 stycznia w sobotę - w remizie OSP przy naszej szkole – odbyło się 
Święto Babć i Dziadków połączone z zabawą choinkową. Licznie 
przybyłych gości, w tym pana wójta Krzysztofa Dylickiego, przywitała 
pani dyrektor Jolanta Sokołowska. Pierwsza część spotkania to wystę-
py dzieci i uczniów przygotowane specjalnie dla najważniejszych osób 
tego dnia – Babć i Dziadków, którzy mogli obejrzeć : scenki kabareto-
we w wykonaniu najmłodszych (0 -3) ze świetnym udziałem rodziców 
oraz przedstawienie „Królewna Śnieżka w krzywym zwierciadle” w 
wykonaniu uczniów z kl. 4-6. Część artystyczną zakończyła piosenka 
„Ale to już było”, którą zaśpiewali starsi uczniowie.
Po wręczeniu upominków i złożeniu życzeń babciom i dziadkom 
można było skosztować pysznych ciast, które przygotowały mamy 
naszych uczniów. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się zabawa choinko-
wa, którą poprowadziły kolejny już raz DJ Mamuśki. Była świetna 
zabawa: tańce, wspólne zabawy, konkursy z upominkami, dyplomy. DJ 
Mamuśki włączyły do zabawy wszystkich obecnych: wójt Krzysztof 
Dylicki prowadził „pociąg”, ksiądz Proboszcz Jacek Warzecha wykony-
wał sportowe ewolucje, a babcie i dziadkowie z wnuczętami wywijali 
na parkiecie. Dla zgłodniałych po tanecznych szaleństwach czekał 
ciepły posiłek przygotowany przez niezawodne mamy.
Na zakończenie przybył Mikołaj z paczkami i tak zakończyła się 
tegoroczna - w opinii większości- bardzo udana choinka.

Ewa Krajewska
Czytanie daje moc

Od marca 2017 roku, w klasach IV-VI rozpoczęliśmy realizację innowa-
cji pedagogicznej pn.: „Czytanie daje moc”, która została zaplanowana 
do końca stycznia 2018 roku. Pomysł opracowania i wdrożenia działań 

Zebrania zainaugurowane zostały 13 stycznia w jednostce OSP 
Grzybów. Ostatnie odbyło się 10 lutego w OSP Piotrkówek. We 
wszystkich uczestniczyli: Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki a także sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach  

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słubice zakoń-
czono cykl zebrań sprawozdawczych za 2017 rok. Zgodnie ze 
statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 
walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują 
podsumowania i oceny wyników swojej pracy.
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  uczestnikom jury przyznało  I miejsca. Na ręce przedstawicieli klas 
wręczono  pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci puzzli i gier 
planszowych. Organizatorki Przeglądu: P. Wiole�a Olczak i P. Magda-
lena Olczak serdecznie dziękują dzieciom klas 0-III, ich wychowaw-
com i rodzicom za wkład pracy, który przełożył się na to piękne, 
rozśpiewane i jakże kolorowe widowisko, którego byliśmy świadkami 
i wszyscy wyśmienicie się bawiliśmy.                           Wioletta Olczak

przewodniczący. Jak co roku i tym razem wydarzenie to zaowocowa-
ło przepięknymi występami wszystkich uczestników  i dowiodło, że 
kreatywności i talentów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły 
nie brakuje. Jury  było pod dużym wrażeniem każdej prezentacji i 
podsumowując Przegląd, nie szczędziło komplementów naszym 
małym artystom, dostrzegając ich walory głosowe, interpretacje, 
muzykalność, wyczucie rytmu i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim 

w ramach innowacji był następstwem analizy stanu czytelnictwa w  
szkole, które miało tendencję spadkową, ale też analizy sprawdzia-
nów gdzie największą trudność sprawiało uczniom tworzenie różnego 
rodzaju form wypowiedzi pisemnych, czytanie ze zrozumieniem, 
odczytywanie treści ukrytych czy przenośnych znaczeń. Rzadki 
kontakt z książką tradycyjną ma również wpływ na ubogi zasób 
słownictwa i lęk przed wypowiadaniem się ustnie. Zaproponowaliśmy 
uczniom dodatkowe zajęcia biblioteczne z czytaniem fragmentów 
książek , zachęcaliśmy do korzystania z zasobów biblioteki poprzez 
„reklamowanie” różnych rodzajów tytułów. Udało się zachęcić 
naszych uczniów do przeczytania nowości pt.: „Za niebieskimi drzwia-
mi”, a potem zabraliśmy czytelników na filmową adaptację tej książki. 
Po lekturze i obejrzeniu filmu mogliśmy podyskutować z uczniami o 
ich wrażeniach. W czerwcu ub.r. uczestniczyliśmy w akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam”, ogłoszonej przez czasopismo Biblioteka w szkole. 
Uczniowie przygotowali plakaty promujące czytelnictwo oraz wszyscy 
zasiedliśmy do kilkunastominutowego czytania tego, co kto chciał (o 
akcji pisaliśmy w nr 2/2017 Biuletynu). Od września ruszyliśmy z 
warsztatami nt tworzenia lapbooków czyli tzw. „książek na kolana”. 
Lapbooki właśnie miały zostać wykorzystane w konkursie „Książka na 
medal”, w którym to uczestnicy mieli za zadanie przygotować dowol-
ną prezentację przeczytanej książki i zachęcić innych do jej przeczyta-
nia. Na zakończenie innowacji ogłoszono wyniki konkursu – uczennica 
klasy VI Klaudia Wolińska wykonała najciekawszą prezentację przeczy-
tanej książki w formie lapbooka właśnie. W ramach innowacji przygo-
towane zostało przedstawienie „Królewna Śnieżka – w krzywym 
zwierciadle”  z uczniami klas IV-VI i zaprezentowane podczas 
szkolnych obchodów dnia babci i dziadka.

Ewa Krajewska i Maria Szymańska

Święto Babci i Dziadka oraz zabawa choinkowa w Szkole Podsta-
wowej w Świniarach

13 stycznia w sobotę - w remizie OSP przy naszej szkole – odbyło się 
Święto Babć i Dziadków połączone z zabawą choinkową. Licznie 
przybyłych gości, w tym pana wójta Krzysztofa Dylickiego, przywitała 
pani dyrektor Jolanta Sokołowska. Pierwsza część spotkania to wystę-
py dzieci i uczniów przygotowane specjalnie dla najważniejszych osób 
tego dnia – Babć i Dziadków, którzy mogli obejrzeć : scenki kabareto-
we w wykonaniu najmłodszych (0 -3) ze świetnym udziałem rodziców 
oraz przedstawienie „Królewna Śnieżka w krzywym zwierciadle” w 
wykonaniu uczniów z kl. 4-6. Część artystyczną zakończyła piosenka 
„Ale to już było”, którą zaśpiewali starsi uczniowie.
Po wręczeniu upominków i złożeniu życzeń babciom i dziadkom 
można było skosztować pysznych ciast, które przygotowały mamy 
naszych uczniów. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się zabawa choinko-
wa, którą poprowadziły kolejny już raz DJ Mamuśki. Była świetna 
zabawa: tańce, wspólne zabawy, konkursy z upominkami, dyplomy. DJ 
Mamuśki włączyły do zabawy wszystkich obecnych: wójt Krzysztof 
Dylicki prowadził „pociąg”, ksiądz Proboszcz Jacek Warzecha wykony-
wał sportowe ewolucje, a babcie i dziadkowie z wnuczętami wywijali 
na parkiecie. Dla zgłodniałych po tanecznych szaleństwach czekał 
ciepły posiłek przygotowany przez niezawodne mamy.
Na zakończenie przybył Mikołaj z paczkami i tak zakończyła się 
tegoroczna - w opinii większości- bardzo udana choinka.

Ewa Krajewska
Czytanie daje moc

Od marca 2017 roku, w klasach IV-VI rozpoczęliśmy realizację innowa-
cji pedagogicznej pn.: „Czytanie daje moc”, która została zaplanowana 
do końca stycznia 2018 roku. Pomysł opracowania i wdrożenia działań 

Zebrania zainaugurowane zostały 13 stycznia w jednostce OSP 
Grzybów. Ostatnie odbyło się 10 lutego w OSP Piotrkówek. We 
wszystkich uczestniczyli: Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki a także sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach  

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słubice zakoń-
czono cykl zebrań sprawozdawczych za 2017 rok. Zgodnie ze 
statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 
walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują 
podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Zebrania były również miejscem do przedstawiania planów pracy na 
najbliższe miesiące. We wszystkich sześciu jednostkach druhowie 
udzielili absolutorium zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń kilku strażackich 
pokoleń. Uczestniczyli w nich członkowie: zwyczajni (czynni), honoro-
wi, wspierający oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jarosław Lenarcik

Jarosław Lenarcik. Gośćmi zebrań byli także miejscowi sołtysi, radni 
gminy, radny powiatu, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w 
Płocku oraz Komendant Gminny – Wiesław Cichosz.
Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu 
jednostek OSP. Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania 
z działalności jednostek, ich finansów oraz prac komisji rewizyjnych. 

początkiem pożaru w budynku. Szybkie podjęcie interwencji pomoże 
ustrzec się przed pożarem. Apelujemy również o niewypalanie traw, a 
jeżeli zobaczymy pożar trawy należy to bezwzględnie zgłosić na 
numer alarmowy 998 lub 112. Pożary traw rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko, a co za tym idzie bardzo szybko mogą zagrozić ludziom, 
zwierzętom oraz zabudowaniom.

•16-go grudnia w strażnicy OSP w Słubicach odbyło się świąteczne 
spotkanie członków Orkiestry Dętej OSP w Słubicach.
•17-go grudnia odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę pod 
Zyckiem z 1863 roku. Przy Kopcu Powstańców Styczniowych w 
Słubicach zebrali się przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy oraz 
strażacy ochotnicy, w tym poczty sztandarowe i strażacy z OSP w 
Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim.
•24-go grudnia, tuż przed pasterką, w kościołach parafialnych w 
Słubicach i Zycku Polskim odbyły się tradycyjne koncerty świąteczne, 
podczas których wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Słubicach. Podczas występu w słubickim kościele Orkiestrze 
towarzyszył Zespół Ludowy Grzybowianki pod kierownictwem Edyty 
Piegowskiej.
•30-go grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Druha Sławomira 
Wasilewskiego. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe OSP 
w Słubicach OSP w Juliszewie i OSP w Piotrkówku, druhowie z OSP w 
Grzybowie, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w Słubicach.
•6-go stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i członków Zespołu 
Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Edyty Piegowskiej.
•22-go stycznia mieszkańcy gminy uczcili 155 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. W uroczystościach przy Kopcu Powstańców 
udział wzięli również strażacy: poczty sztandarowe OSP Słubice i OSP 
Juliszew oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP Juliszew, OSP Grzybów 
i OSP Łaziska.
•30-go stycznia w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Płocku odbyło spotkanie w ramach seminarium z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. W spotkaniu udział wzięli również druhowie z 
jednostek OSP, z terenu naszej gminy.
•10-go lutego w strażnicy OSP w Słubicach odbył się Bal Karnawało-
wy, którego organizatorami byli druhowie OSP w Słubicach oraz 
członkowie Zespołu Ludowego Grzybowianki.
•11-go lutego w Płocku, odbył się egzamin potwierdzający umiejęt-
ności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który każdy ratow-
nik posiadający uprawnienia KPP jest zobowiązany zdawać co 3 lata. 
Do egzaminu przystąpili druhowie z OSP w Słubicach: Krzysztof Doba-
czewski, Andrzej Dobaczewski, Piotr Bogiel, Sebas�an Margol i Jacek 

Przełom roku 2017 i 2018 był okresem stosunkowo spokojnym dla 
strażaków, co przekłada się na to, że był to również bezpieczny czas dla 
mieszkańców Gminy Słubice. W grudniu minionego roku strażacy 
podjęli trzy interwencje na terenie gminy, a od stycznia 2018 roku do 
zdarzeń wyjeżdżali sześciokrotnie. Wśród tych dziewięciu interwencji 
trzy dotyczyły złamanych drzew lub gałęzi, trzy pożarów, w tym jedna 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym, ponadto strażacy interwe-
niowali również przy zdarzeniu drogowym, uszkodzonym przez 
porywisty wiatr dachu oraz zagrożeniu związanym z zerwaną linią 
energetyczną. We wszystkich przypadkach działania podejmowali 
strażacy z OSP w Słubicach. Ponadto w połowie grudnia odbyły się 
ćwiczenia zorganizowane przez KM PSP w Płocku, których celem było 
sprawdzenie współdziałania i procedur w trudnych warunkach 
zimowych. Z założenia ćwiczeń wynikało, iż w zaspie na drodze 
wojewódzkiej między Dobrzykowem, a Słubicami utknęły samocho-
dy, w których skończyło się paliwo. Niskie temperatury i utrudnione 
dotarcie do pojazdów skutkuje zagrożeniem zdrowia i życia osób, 
które znajdują się w pojazdach. W ćwiczeniach udział wzięli druhowie 
z OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie.

W pierwszych dniach lutego, z wizytą do jednostek OSP z terenu 
gminy, udał się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku - bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik. Komendant osobiście 
zapoznał się z warunkami lokalowymi i garażowymi oraz posiadanymi 
przez jednostki pojazdami i innym ważniejszym wyposażeniem. W 
tym dniu wizytowane były kolejno jednostki: OSP w Łaziskach, OSP w 
Słubicach, OSP w Piotrkówku, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Juliszewie.
Również w lutym, w OSP w Juliszewie rozpoczęło się szkolenie podsta-
wowe strażaków ratowników OSP. Jest to historyczny moment, ponie-
waż po raz pierwszy na terenie naszej gminy odbywa się tego typu 
szkolenie, które zgodnie z programem potrwa 126 godzin. W szkole-
niu udział biorą druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w 
Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku oraz gościnnie druhowie z 
sąsiednich gmin, z terenu powiatu płockiego.
W związku z pojawiąjącym się zagrożeniem jakim jest pożar sadzy w 
przewodach kominowych budynków mieszkalnych, zwracamy się z 
apelem do wszystkich mieszkańców, aby zwracać uwagę na drożność 
przewodów spalinowych i o regularne ich czyszczenie. Obserwujmy 
również czy nie doszło do pożaru sadzy, ponieważ może on być 
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uczestnikom jury przyznało  I miejsca. Na ręce przedstawicieli klas 
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planszowych. Organizatorki Przeglądu: P. Wiole�a Olczak i P. Magda-
lena Olczak serdecznie dziękują dzieciom klas 0-III, ich wychowaw-
com i rodzicom za wkład pracy, który przełożył się na to piękne, 
rozśpiewane i jakże kolorowe widowisko, którego byliśmy świadkami 
i wszyscy wyśmienicie się bawiliśmy.                           Wioletta Olczak

przewodniczący. Jak co roku i tym razem wydarzenie to zaowocowa-
ło przepięknymi występami wszystkich uczestników  i dowiodło, że 
kreatywności i talentów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły 
nie brakuje. Jury  było pod dużym wrażeniem każdej prezentacji i 
podsumowując Przegląd, nie szczędziło komplementów naszym 
małym artystom, dostrzegając ich walory głosowe, interpretacje, 
muzykalność, wyczucie rytmu i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim 

le trzech jednostek: OSP w Słubicach – Ewa Jabłońska, Kamil Duda i 
Michał Dylicki; OSP w Juliszewie – Krzysztof Pliszka i Bogdan Nowicki 
oraz OSP w Piotrkówku – Krzysztof Józwik.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: www.osp.com.pl/mazowieckie/ploc-
ki/Slubice/OSP-Slubice

Michał Dylicki

Górecki. Wszyscy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.
•27-go lutego, w związku z przejściem na emeryturę, ze służbą żegnał 
się Zastępca Komendanta Miejskiego PSP - st. bryg. Andrzeja Borkow-
skiego. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka.
•3-go marca odbyła się kolejna zbiórka krwi w ramach akcji pn. 
„spoKREWnieni służbą”. Gminę Słubice reprezentowali przedstawicie
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cji pedagogicznej pn.: „Czytanie daje moc”, która została zaplanowana 
do końca stycznia 2018 roku. Pomysł opracowania i wdrożenia działań 

Zebrania zainaugurowane zostały 13 stycznia w jednostce OSP 
Grzybów. Ostatnie odbyło się 10 lutego w OSP Piotrkówek. We 
wszystkich uczestniczyli: Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki a także sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach  

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słubice zakoń-
czono cykl zebrań sprawozdawczych za 2017 rok. Zgodnie ze 
statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 
walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują 
podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Zebrania były również miejscem do przedstawiania planów pracy na 
najbliższe miesiące. We wszystkich sześciu jednostkach druhowie 
udzielili absolutorium zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń kilku strażackich 
pokoleń. Uczestniczyli w nich członkowie: zwyczajni (czynni), honoro-
wi, wspierający oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jarosław Lenarcik

Jarosław Lenarcik. Gośćmi zebrań byli także miejscowi sołtysi, radni 
gminy, radny powiatu, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w 
Płocku oraz Komendant Gminny – Wiesław Cichosz.
Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu 
jednostek OSP. Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania 
z działalności jednostek, ich finansów oraz prac komisji rewizyjnych. 

początkiem pożaru w budynku. Szybkie podjęcie interwencji pomoże 
ustrzec się przed pożarem. Apelujemy również o niewypalanie traw, a 
jeżeli zobaczymy pożar trawy należy to bezwzględnie zgłosić na 
numer alarmowy 998 lub 112. Pożary traw rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko, a co za tym idzie bardzo szybko mogą zagrozić ludziom, 
zwierzętom oraz zabudowaniom.

•16-go grudnia w strażnicy OSP w Słubicach odbyło się świąteczne 
spotkanie członków Orkiestry Dętej OSP w Słubicach.
•17-go grudnia odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę pod 
Zyckiem z 1863 roku. Przy Kopcu Powstańców Styczniowych w 
Słubicach zebrali się przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy oraz 
strażacy ochotnicy, w tym poczty sztandarowe i strażacy z OSP w 
Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim.
•24-go grudnia, tuż przed pasterką, w kościołach parafialnych w 
Słubicach i Zycku Polskim odbyły się tradycyjne koncerty świąteczne, 
podczas których wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Słubicach. Podczas występu w słubickim kościele Orkiestrze 
towarzyszył Zespół Ludowy Grzybowianki pod kierownictwem Edyty 
Piegowskiej.
•30-go grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Druha Sławomira 
Wasilewskiego. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe OSP 
w Słubicach OSP w Juliszewie i OSP w Piotrkówku, druhowie z OSP w 
Grzybowie, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w Słubicach.
•6-go stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i członków Zespołu 
Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Edyty Piegowskiej.
•22-go stycznia mieszkańcy gminy uczcili 155 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. W uroczystościach przy Kopcu Powstańców 
udział wzięli również strażacy: poczty sztandarowe OSP Słubice i OSP 
Juliszew oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP Juliszew, OSP Grzybów 
i OSP Łaziska.
•30-go stycznia w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Płocku odbyło spotkanie w ramach seminarium z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. W spotkaniu udział wzięli również druhowie z 
jednostek OSP, z terenu naszej gminy.
•10-go lutego w strażnicy OSP w Słubicach odbył się Bal Karnawało-
wy, którego organizatorami byli druhowie OSP w Słubicach oraz 
członkowie Zespołu Ludowego Grzybowianki.
•11-go lutego w Płocku, odbył się egzamin potwierdzający umiejęt-
ności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który każdy ratow-
nik posiadający uprawnienia KPP jest zobowiązany zdawać co 3 lata. 
Do egzaminu przystąpili druhowie z OSP w Słubicach: Krzysztof Doba-
czewski, Andrzej Dobaczewski, Piotr Bogiel, Sebas�an Margol i Jacek 

Przełom roku 2017 i 2018 był okresem stosunkowo spokojnym dla 
strażaków, co przekłada się na to, że był to również bezpieczny czas dla 
mieszkańców Gminy Słubice. W grudniu minionego roku strażacy 
podjęli trzy interwencje na terenie gminy, a od stycznia 2018 roku do 
zdarzeń wyjeżdżali sześciokrotnie. Wśród tych dziewięciu interwencji 
trzy dotyczyły złamanych drzew lub gałęzi, trzy pożarów, w tym jedna 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym, ponadto strażacy interwe-
niowali również przy zdarzeniu drogowym, uszkodzonym przez 
porywisty wiatr dachu oraz zagrożeniu związanym z zerwaną linią 
energetyczną. We wszystkich przypadkach działania podejmowali 
strażacy z OSP w Słubicach. Ponadto w połowie grudnia odbyły się 
ćwiczenia zorganizowane przez KM PSP w Płocku, których celem było 
sprawdzenie współdziałania i procedur w trudnych warunkach 
zimowych. Z założenia ćwiczeń wynikało, iż w zaspie na drodze 
wojewódzkiej między Dobrzykowem, a Słubicami utknęły samocho-
dy, w których skończyło się paliwo. Niskie temperatury i utrudnione 
dotarcie do pojazdów skutkuje zagrożeniem zdrowia i życia osób, 
które znajdują się w pojazdach. W ćwiczeniach udział wzięli druhowie 
z OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie.

W pierwszych dniach lutego, z wizytą do jednostek OSP z terenu 
gminy, udał się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku - bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik. Komendant osobiście 
zapoznał się z warunkami lokalowymi i garażowymi oraz posiadanymi 
przez jednostki pojazdami i innym ważniejszym wyposażeniem. W 
tym dniu wizytowane były kolejno jednostki: OSP w Łaziskach, OSP w 
Słubicach, OSP w Piotrkówku, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Juliszewie.
Również w lutym, w OSP w Juliszewie rozpoczęło się szkolenie podsta-
wowe strażaków ratowników OSP. Jest to historyczny moment, ponie-
waż po raz pierwszy na terenie naszej gminy odbywa się tego typu 
szkolenie, które zgodnie z programem potrwa 126 godzin. W szkole-
niu udział biorą druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w 
Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku oraz gościnnie druhowie z 
sąsiednich gmin, z terenu powiatu płockiego.
W związku z pojawiąjącym się zagrożeniem jakim jest pożar sadzy w 
przewodach kominowych budynków mieszkalnych, zwracamy się z 
apelem do wszystkich mieszkańców, aby zwracać uwagę na drożność 
przewodów spalinowych i o regularne ich czyszczenie. Obserwujmy 
również czy nie doszło do pożaru sadzy, ponieważ może on być 

przedziale klasowym Szkoły Podstawowej w Słubicach. Od tego czasu 
minęło już prawie pół wieku. Niektórych los rozrzucił w odległe 
miejsca, nawet na inne kontynenty, niektórzy nie doczekali tej chwili, 
ale Ci co mogli, co chcieli, uczestniczą dzisiaj z nami w tym szczegól-
nym i wyjątkowym spotkaniu”.
Jurek Baranowski ciepłymi serdecznymi słowami wyraził swoje 
przemyślenia, przybliżając zebranym sam pomysł, ideę i sens zorgani-
zowania naszego spotkania klasowego.
Jak na spotkanie klasowe po latach przystało, była też lekcja, lekcja o 
numerze 47, bo te wcześniejsze to były lekcje życia i zdobycie 
wykształcenia, zawodu, u wielu założenia rodziny, pracy zawodowej i 
stabilizacji życiowej, określenie swojego miejsca w społeczeństwie. 
Dla mnie prowadzącej lekcje jej uczestnicy to dziewczęta i chłopcy z 
tamtych 1963 – 1971 lat. Był autentyczny, historyczny już, dziennik 
klasowy z ósmych klas, dyżurni, sprawdzanie listy obecności – tylko w 
tym punkcie był nastrój zadumy, bo 11 spośród naszych dawnych 
uczniów klas A i B odeszło do wieczności, a także pani Czesława 
Świetlik – wychowawczyni klasy A, pan Czesław Świetlik – kierownik 
szkoły, pan Ryszard Olszewski – nauczyciel matematyki, ks. Mieczy-
sław Święcki – uczący religii, Anna i Stefan Bolmowscy – woźni szkolni 
oraz Kazimierz Wydrzyński – higienista szkolny. Była chwila modlitwy, 
zadumy, uczczenia ich pamięci.
Jednak życie toczy się dalej, nasza lekcja też. Wierni zasadzie poglądo-
wości wszyscy absolwenci i zaproszeni nauczyciele otrzymali 
„pomoce naukowe” w formie: wydruk z dostępnej literatury o 
zasłużonych nauczycielach śp. Czesławie Świetlikowej i Czesławie 
Świetliku, ksero z Kroniki szkoły o roczniku 1970/71, plan naszej szkoły 
– pałacu z początku lat 70 – tych ub. wieku, z zaznaczeniem każdego z 
pomieszczeń szkoły, a także „Nasze pieśni” – opracowanie, wybór 
tekstów piosenek, które śpiewaliśmy będąc w szkole. Każdy nauczy-
ciel i każdy absolwent otrzymał od organizatorów spotkania bardzo 
cenny, uroczysty dokument „Pamiątka ze spotkania klasowego 
rocznik 1971” – ze zdjęciami klasy, szkoły i podpisami uczestników, 
składanymi podczas tej klasowej imprezy.
My zaproszeni nauczyciele, z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy 
podziękowania absolwentów za ich nauczanie i wychowanie oraz „za 
wskazanie właściwej drogi” – to cytat z ich sercem pisanej pamiątki 
oprawionej w ramki i wraz z pięknym bukietem kwiatów, wręczonym 
każdemu z nas. Były to dla nas nauczycieli chwile wyjątkowe, bo 
serdeczną wdzięczność wyrażali dawni uczniowie, absolwenci, dziś 
dorosłe osoby po 60-tce, mające dorobek życiowy i poczesne miejsce 
w społeczeństwie.
Wspólne zdjęcie klasowe, jak przed laty, wieńczyło tę część uroczysto-
ści. To piękne, wymowne zdjęcie. Przyglądam się i dostrzegam na 
uśmiechniętych twarzach ich drogę życiową i ogromną radość z tego 
spotkania. Dotrzymali danej kiedyś obietnicy bycia prawymi ludźmi, 

Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez.
Julian Tuwim

Spotkali się po latach
Wydarzenie na miarę historii oświaty słubickiej, a nawet na miarę 
historii gminy Słubice. Oto po 47 latach od ukończenia Szkoły Podsta-
wowej w Słubicach, absolwenci rocznika 1970/71 zorganizowali 
spotkanie klasowe. To były wyjątkowo podniosłe przeżycia wyciskają-
ce łezkę w oku i wspomnienia, wspomnienia……… .
Stąd ja, autorka tych interesujących zdarzeń przedstawię je nie jako 
zwykły tekst, a słowa sercem pisane o nas z tamtych lat, naszych 
domach rodzinnych, o naszym miejscu na Ziemi.
Pomysł spotkania narodził się w sercach i umysłach absolwentów z 
tamtych lat, panów Krzysztofa Dylickiego i Jerzego Baranowskiego – w 
dalszej części artykułu używać będę imion i nazwisk absolwentów w 
takim brzmieniu, jak my nauczyciele zwracaliśmy się do nich w szkole. 
Następnie utworzony został Komitet Organizacyjny w składzie: Ula 
Bartosiak, Jagoda Kozłowska (Zwierzchowska), Hania Malejko 
(Ziółkowska), Jadzia Kujawa (Gościniak), Tereska Wojnarowska (Barto-
siak), Rysio Mazur – oni zajęli się całością organizacji spotkania.
W spotkaniu uczestniczyło 27 absolwentów i zaproszonych pięć 
nauczycielek, panie: Wanda Bedyk, Krystyna Igielska, Jadwiga Górska, 
Krystyna Sapińska i pisząca te słowa Zofia Kujawa.
Subtelne w wyrazie artystycznym i bogate w treści wizualne zaprosze-
nia informowały, że spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018 roku w 
lokalu „ALMARA” w Budach Iłowskich.
Program spotkania rozpoczęliśmy od odwiedzin na miejscowym 
cmentarzu grobów zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów z klasy. Była modlitwa, wspomnienia, zapalenie 
zniczy – symbole pamięci.
Nieopisane emocje towarzyszyły gdy spotkaliśmy się przed wyjazdem 
do „ALMARY” przed Urzędem Gminy w Słubicach. Przy powitaniu 
zdarzało się, że nie wszyscy nawzajem się poznawali, gdy, np. nie 
widziało się tej osoby, dalej mieszkającej przez minione 47 lat. Ja 
również nie wszystkich rozpoznałam.
Uroczyście, galowo przygotowany lokal „ALMARY”, z ciekawymi 
dekoracjami klasy i szkoły z okresu, gdy absolwenci byli uczniami, 
stworzył klimat rodzinny, ciepły, dający nastrój do wspomnień minio-
nych lat. Ogień z kominka i iskry pryskające w różnych kierunkach, były 
dla nas symbolem, że jesteśmy, że razem, że z różnych stron przyje-
chaliśmy, by przeżyć radość spotkania po latach.
Bardzo wzruszyłam się słowami pomysłodawcy spotkania, Krzysia 
Dylickiego, które powiedział na powitanie, otwarcie uroczystości:
„spotkaliśmy się dzisiaj w gronie koleżanek, kolegów oraz nauczycieli, 
których los zetknął przed laty, na dłużej lub na krócej, w jednym 
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Górecki. Wszyscy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.
•27-go lutego, w związku z przejściem na emeryturę, ze służbą żegnał 
się Zastępca Komendanta Miejskiego PSP - st. bryg. Andrzeja Borkow-
skiego. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka.
•3-go marca odbyła się kolejna zbiórka krwi w ramach akcji pn. 
„spoKREWnieni służbą”. Gminę Słubice reprezentowali przedstawicie

Święto Babci i Dziadka oraz zabawa choinkowa w Szkole Podsta-
wowej w Świniarach

13 stycznia w sobotę - w remizie OSP przy naszej szkole – odbyło się 
Święto Babć i Dziadków połączone z zabawą choinkową. Licznie 
przybyłych gości, w tym pana wójta Krzysztofa Dylickiego, przywitała 
pani dyrektor Jolanta Sokołowska. Pierwsza część spotkania to wystę-
py dzieci i uczniów przygotowane specjalnie dla najważniejszych osób 
tego dnia – Babć i Dziadków, którzy mogli obejrzeć : scenki kabareto-
we w wykonaniu najmłodszych (0 -3) ze świetnym udziałem rodziców 
oraz przedstawienie „Królewna Śnieżka w krzywym zwierciadle” w 
wykonaniu uczniów z kl. 4-6. Część artystyczną zakończyła piosenka 
„Ale to już było”, którą zaśpiewali starsi uczniowie.
Po wręczeniu upominków i złożeniu życzeń babciom i dziadkom 
można było skosztować pysznych ciast, które przygotowały mamy 
naszych uczniów. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się zabawa choinko-
wa, którą poprowadziły kolejny już raz DJ Mamuśki. Była świetna 
zabawa: tańce, wspólne zabawy, konkursy z upominkami, dyplomy. DJ 
Mamuśki włączyły do zabawy wszystkich obecnych: wójt Krzysztof 
Dylicki prowadził „pociąg”, ksiądz Proboszcz Jacek Warzecha wykony-
wał sportowe ewolucje, a babcie i dziadkowie z wnuczętami wywijali 
na parkiecie. Dla zgłodniałych po tanecznych szaleństwach czekał 
ciepły posiłek przygotowany przez niezawodne mamy.
Na zakończenie przybył Mikołaj z paczkami i tak zakończyła się 
tegoroczna - w opinii większości- bardzo udana choinka.

Ewa Krajewska
Czytanie daje moc

Od marca 2017 roku, w klasach IV-VI rozpoczęliśmy realizację innowa-
cji pedagogicznej pn.: „Czytanie daje moc”, która została zaplanowana 
do końca stycznia 2018 roku. Pomysł opracowania i wdrożenia działań 

Zebrania zainaugurowane zostały 13 stycznia w jednostce OSP 
Grzybów. Ostatnie odbyło się 10 lutego w OSP Piotrkówek. We 
wszystkich uczestniczyli: Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki a także sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach  

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słubice zakoń-
czono cykl zebrań sprawozdawczych za 2017 rok. Zgodnie ze 
statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 
walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują 
podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Jarosław Lenarcik. Gośćmi zebrań byli także miejscowi sołtysi, radni 
gminy, radny powiatu, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w 
Płocku oraz Komendant Gminny – Wiesław Cichosz.
Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu 
jednostek OSP. Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania 
z działalności jednostek, ich finansów oraz prac komisji rewizyjnych. 

początkiem pożaru w budynku. Szybkie podjęcie interwencji pomoże 
ustrzec się przed pożarem. Apelujemy również o niewypalanie traw, a 
jeżeli zobaczymy pożar trawy należy to bezwzględnie zgłosić na 
numer alarmowy 998 lub 112. Pożary traw rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko, a co za tym idzie bardzo szybko mogą zagrozić ludziom, 
zwierzętom oraz zabudowaniom.

•16-go grudnia w strażnicy OSP w Słubicach odbyło się świąteczne 
spotkanie członków Orkiestry Dętej OSP w Słubicach.
•17-go grudnia odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę pod 
Zyckiem z 1863 roku. Przy Kopcu Powstańców Styczniowych w 
Słubicach zebrali się przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy oraz 
strażacy ochotnicy, w tym poczty sztandarowe i strażacy z OSP w 
Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim.
•24-go grudnia, tuż przed pasterką, w kościołach parafialnych w 
Słubicach i Zycku Polskim odbyły się tradycyjne koncerty świąteczne, 
podczas których wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Słubicach. Podczas występu w słubickim kościele Orkiestrze 
towarzyszył Zespół Ludowy Grzybowianki pod kierownictwem Edyty 
Piegowskiej.
•30-go grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Druha Sławomira 
Wasilewskiego. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe OSP 
w Słubicach OSP w Juliszewie i OSP w Piotrkówku, druhowie z OSP w 
Grzybowie, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w Słubicach.
•6-go stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i członków Zespołu 
Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Edyty Piegowskiej.
•22-go stycznia mieszkańcy gminy uczcili 155 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. W uroczystościach przy Kopcu Powstańców 
udział wzięli również strażacy: poczty sztandarowe OSP Słubice i OSP 
Juliszew oraz druhowie z OSP w Słubicach, OSP Juliszew, OSP Grzybów 
i OSP Łaziska.
•30-go stycznia w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Płocku odbyło spotkanie w ramach seminarium z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. W spotkaniu udział wzięli również druhowie z 
jednostek OSP, z terenu naszej gminy.
•10-go lutego w strażnicy OSP w Słubicach odbył się Bal Karnawało-
wy, którego organizatorami byli druhowie OSP w Słubicach oraz 
członkowie Zespołu Ludowego Grzybowianki.
•11-go lutego w Płocku, odbył się egzamin potwierdzający umiejęt-
ności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który każdy ratow-
nik posiadający uprawnienia KPP jest zobowiązany zdawać co 3 lata. 
Do egzaminu przystąpili druhowie z OSP w Słubicach: Krzysztof Doba-
czewski, Andrzej Dobaczewski, Piotr Bogiel, Sebas�an Margol i Jacek 

Przełom roku 2017 i 2018 był okresem stosunkowo spokojnym dla 
strażaków, co przekłada się na to, że był to również bezpieczny czas dla 
mieszkańców Gminy Słubice. W grudniu minionego roku strażacy 
podjęli trzy interwencje na terenie gminy, a od stycznia 2018 roku do 
zdarzeń wyjeżdżali sześciokrotnie. Wśród tych dziewięciu interwencji 
trzy dotyczyły złamanych drzew lub gałęzi, trzy pożarów, w tym jedna 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym, ponadto strażacy interwe-
niowali również przy zdarzeniu drogowym, uszkodzonym przez 
porywisty wiatr dachu oraz zagrożeniu związanym z zerwaną linią 
energetyczną. We wszystkich przypadkach działania podejmowali 
strażacy z OSP w Słubicach. Ponadto w połowie grudnia odbyły się 
ćwiczenia zorganizowane przez KM PSP w Płocku, których celem było 
sprawdzenie współdziałania i procedur w trudnych warunkach 
zimowych. Z założenia ćwiczeń wynikało, iż w zaspie na drodze 
wojewódzkiej między Dobrzykowem, a Słubicami utknęły samocho-
dy, w których skończyło się paliwo. Niskie temperatury i utrudnione 
dotarcie do pojazdów skutkuje zagrożeniem zdrowia i życia osób, 
które znajdują się w pojazdach. W ćwiczeniach udział wzięli druhowie 
z OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie.

W pierwszych dniach lutego, z wizytą do jednostek OSP z terenu 
gminy, udał się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku - bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik. Komendant osobiście 
zapoznał się z warunkami lokalowymi i garażowymi oraz posiadanymi 
przez jednostki pojazdami i innym ważniejszym wyposażeniem. W 
tym dniu wizytowane były kolejno jednostki: OSP w Łaziskach, OSP w 
Słubicach, OSP w Piotrkówku, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Juliszewie.
Również w lutym, w OSP w Juliszewie rozpoczęło się szkolenie podsta-
wowe strażaków ratowników OSP. Jest to historyczny moment, ponie-
waż po raz pierwszy na terenie naszej gminy odbywa się tego typu 
szkolenie, które zgodnie z programem potrwa 126 godzin. W szkole-
niu udział biorą druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w 
Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku oraz gościnnie druhowie z 
sąsiednich gmin, z terenu powiatu płockiego.
W związku z pojawiąjącym się zagrożeniem jakim jest pożar sadzy w 
przewodach kominowych budynków mieszkalnych, zwracamy się z 
apelem do wszystkich mieszkańców, aby zwracać uwagę na drożność 
przewodów spalinowych i o regularne ich czyszczenie. Obserwujmy 
również czy nie doszło do pożaru sadzy, ponieważ może on być 

przedziale klasowym Szkoły Podstawowej w Słubicach. Od tego czasu 
minęło już prawie pół wieku. Niektórych los rozrzucił w odległe 
miejsca, nawet na inne kontynenty, niektórzy nie doczekali tej chwili, 
ale Ci co mogli, co chcieli, uczestniczą dzisiaj z nami w tym szczegól-
nym i wyjątkowym spotkaniu”.
Jurek Baranowski ciepłymi serdecznymi słowami wyraził swoje 
przemyślenia, przybliżając zebranym sam pomysł, ideę i sens zorgani-
zowania naszego spotkania klasowego.
Jak na spotkanie klasowe po latach przystało, była też lekcja, lekcja o 
numerze 47, bo te wcześniejsze to były lekcje życia i zdobycie 
wykształcenia, zawodu, u wielu założenia rodziny, pracy zawodowej i 
stabilizacji życiowej, określenie swojego miejsca w społeczeństwie. 
Dla mnie prowadzącej lekcje jej uczestnicy to dziewczęta i chłopcy z 
tamtych 1963 – 1971 lat. Był autentyczny, historyczny już, dziennik 
klasowy z ósmych klas, dyżurni, sprawdzanie listy obecności – tylko w 
tym punkcie był nastrój zadumy, bo 11 spośród naszych dawnych 
uczniów klas A i B odeszło do wieczności, a także pani Czesława 
Świetlik – wychowawczyni klasy A, pan Czesław Świetlik – kierownik 
szkoły, pan Ryszard Olszewski – nauczyciel matematyki, ks. Mieczy-
sław Święcki – uczący religii, Anna i Stefan Bolmowscy – woźni szkolni 
oraz Kazimierz Wydrzyński – higienista szkolny. Była chwila modlitwy, 
zadumy, uczczenia ich pamięci.
Jednak życie toczy się dalej, nasza lekcja też. Wierni zasadzie poglądo-
wości wszyscy absolwenci i zaproszeni nauczyciele otrzymali 
„pomoce naukowe” w formie: wydruk z dostępnej literatury o 
zasłużonych nauczycielach śp. Czesławie Świetlikowej i Czesławie 
Świetliku, ksero z Kroniki szkoły o roczniku 1970/71, plan naszej szkoły 
– pałacu z początku lat 70 – tych ub. wieku, z zaznaczeniem każdego z 
pomieszczeń szkoły, a także „Nasze pieśni” – opracowanie, wybór 
tekstów piosenek, które śpiewaliśmy będąc w szkole. Każdy nauczy-
ciel i każdy absolwent otrzymał od organizatorów spotkania bardzo 
cenny, uroczysty dokument „Pamiątka ze spotkania klasowego 
rocznik 1971” – ze zdjęciami klasy, szkoły i podpisami uczestników, 
składanymi podczas tej klasowej imprezy.
My zaproszeni nauczyciele, z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy 
podziękowania absolwentów za ich nauczanie i wychowanie oraz „za 
wskazanie właściwej drogi” – to cytat z ich sercem pisanej pamiątki 
oprawionej w ramki i wraz z pięknym bukietem kwiatów, wręczonym 
każdemu z nas. Były to dla nas nauczycieli chwile wyjątkowe, bo 
serdeczną wdzięczność wyrażali dawni uczniowie, absolwenci, dziś 
dorosłe osoby po 60-tce, mające dorobek życiowy i poczesne miejsce 
w społeczeństwie.
Wspólne zdjęcie klasowe, jak przed laty, wieńczyło tę część uroczysto-
ści. To piękne, wymowne zdjęcie. Przyglądam się i dostrzegam na 
uśmiechniętych twarzach ich drogę życiową i ogromną radość z tego 
spotkania. Dotrzymali danej kiedyś obietnicy bycia prawymi ludźmi, 

Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez.
Julian Tuwim

Spotkali się po latach
Wydarzenie na miarę historii oświaty słubickiej, a nawet na miarę 
historii gminy Słubice. Oto po 47 latach od ukończenia Szkoły Podsta-
wowej w Słubicach, absolwenci rocznika 1970/71 zorganizowali 
spotkanie klasowe. To były wyjątkowo podniosłe przeżycia wyciskają-
ce łezkę w oku i wspomnienia, wspomnienia……… .
Stąd ja, autorka tych interesujących zdarzeń przedstawię je nie jako 
zwykły tekst, a słowa sercem pisane o nas z tamtych lat, naszych 
domach rodzinnych, o naszym miejscu na Ziemi.
Pomysł spotkania narodził się w sercach i umysłach absolwentów z 
tamtych lat, panów Krzysztofa Dylickiego i Jerzego Baranowskiego – w 
dalszej części artykułu używać będę imion i nazwisk absolwentów w 
takim brzmieniu, jak my nauczyciele zwracaliśmy się do nich w szkole. 
Następnie utworzony został Komitet Organizacyjny w składzie: Ula 
Bartosiak, Jagoda Kozłowska (Zwierzchowska), Hania Malejko 
(Ziółkowska), Jadzia Kujawa (Gościniak), Tereska Wojnarowska (Barto-
siak), Rysio Mazur – oni zajęli się całością organizacji spotkania.
W spotkaniu uczestniczyło 27 absolwentów i zaproszonych pięć 
nauczycielek, panie: Wanda Bedyk, Krystyna Igielska, Jadwiga Górska, 
Krystyna Sapińska i pisząca te słowa Zofia Kujawa.
Subtelne w wyrazie artystycznym i bogate w treści wizualne zaprosze-
nia informowały, że spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018 roku w 
lokalu „ALMARA” w Budach Iłowskich.
Program spotkania rozpoczęliśmy od odwiedzin na miejscowym 
cmentarzu grobów zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów z klasy. Była modlitwa, wspomnienia, zapalenie 
zniczy – symbole pamięci.
Nieopisane emocje towarzyszyły gdy spotkaliśmy się przed wyjazdem 
do „ALMARY” przed Urzędem Gminy w Słubicach. Przy powitaniu 
zdarzało się, że nie wszyscy nawzajem się poznawali, gdy, np. nie 
widziało się tej osoby, dalej mieszkającej przez minione 47 lat. Ja 
również nie wszystkich rozpoznałam.
Uroczyście, galowo przygotowany lokal „ALMARY”, z ciekawymi 
dekoracjami klasy i szkoły z okresu, gdy absolwenci byli uczniami, 
stworzył klimat rodzinny, ciepły, dający nastrój do wspomnień minio-
nych lat. Ogień z kominka i iskry pryskające w różnych kierunkach, były 
dla nas symbolem, że jesteśmy, że razem, że z różnych stron przyje-
chaliśmy, by przeżyć radość spotkania po latach.
Bardzo wzruszyłam się słowami pomysłodawcy spotkania, Krzysia 
Dylickiego, które powiedział na powitanie, otwarcie uroczystości:
„spotkaliśmy się dzisiaj w gronie koleżanek, kolegów oraz nauczycieli, 
których los zetknął przed laty, na dłużej lub na krócej, w jednym 
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bitej, asfaltowej w kierunku Grzybowa i Studzieńca również nie było, 
były drogi wyboiste, gruntowe z ogromnymi kałużami po deszczu. 
Oni, absolwenci tego spotkania doskonale wiedzą co znaczy trud 
dotarcia do szkoły, a mimo to było sporo uczniów, którzy w ciągu roku 
szkolnego nie opuścili żadnego dnia nauki. Po przyjściu do domu dużo 
pomagali w pracach w gospodarstwie rodzinnym, bo były to lata 
trudne materialnie. Wielka radość z tego spotkania zapewne wypły-
wała również z tego, że wiele w tych latach przeżyli. Podziwiam Was za 
to, bo pamiętam Wasze poczynania w szkole od początku uczęszcza-
nia, tj. od 1963 roku.
W imieniu całej piątki nauczycieli uczestniczących w spotkaniu 
klasowym – rocznik 71, dziękuję za zaproszenie, za ogrom wielkich 
emocji i wszystkie słowa wdzięczności skierowane do nas. Życzymy 
Wam i Waszym Rodzinom dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności 
oraz spotkania w komplecie, a nawet w poszerzonym gronie, w czasie, 
który uznacie za stosowny.
W trakcie spotkania byłam świadkiem wyjątkowej sytuacji: zauważy-
łam w rękach jednego z absolwentów zdjęcie sprzed 47 lat w parku za 
pałacem, przy lwach i kielichu, z dwoma koleżankami. Oni w tym 
składzie ustawiali się do zdjęcia w sali na tle dekoracji wiernie obrazu-
jącej ich dawną szkołę – „drobnostka”, osoby te same, tylko do 
tamtych lat trzeba dodać 47. Wyglądali przepięknie, byli szczęśliwi.

Zofia Kujawa

kierującymi się w życiu wartościami, godnie reprezentują szkołę 
słubicką, która dała początek ich edukacji. Dziś ludzie różnych 
zawodów – dobrzy rolnicy, pracownicy zakładów pracy, firm, osoby 
prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, wójt 
gminy. Jesteśmy z Was dumni – to przekaz od wszystkich nas, nauczy-
cieli.
Przy biesiadnym stole konsumpcja smakowitych potraw, zeszła na 
plan dalszy, zdominowały ją rozmowy, wspomnienia z koleżankami, 
kolegami, nauczycielami. Ten sam nastrój panował w trakcie ożywio-
nych tańców w takt melodii z tamtych i obecnych lat, płynącej z 
wyboru speca muzyki, nauczyciela – syna jednej z absolwentek. Były 
tańce par, w kółeczkach, były też wesołe korowody po sali, cieszyliśmy 
się tak bardzo tym spotkaniem, nauczyciele chcieli dorównać w tańcu 
swoim wychowankom. 
Chwila z przeszłości. Z dokumentów szkolnych wynika, że wychowaw-
czynią klasy A była przez wszystkie lata pani Czesława Świetlik, a w 
klasie B do klasy IV pani Świetlikowa, w klasie V i VI pan Zbigniew 
Nasfeter, w klasie VII ja, Zofia Kujawa, a w klasie VIII pani Krystyna 
Zawadzka, a w czerwcu tegoż roku ponownie Zofia Kujawa.
To były trudne lata dla dzieci tego okresu. Ich do szkoły nie dowoził 
autobus, oni pokonywali drogę do i ze szkoły pieszo, nawet ci z 
odległości 3-4 km – wiosną, latem, jesienią ale i zimą, kiedy mróz, 
zawiane drogi, a w klasach pałacowych, gdzie było ogrzewanie pieco-
we, nie zawsze można było się rozgrzać, bo często było zimno. Drogi  

wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie. W związku z powyższym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w przypadku gdy 
osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.:Dz.U. z 2017 r. 
poz.1851) lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 
właściwy przekazuje wszystkie wnioski wraz z dokumentami do 
właściwego wojewody. Tym samym, w sprawach indywidualnych po 
1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z 
Urzędem Wojewódzkim. 

Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i 
uzyskaniu dochodu

Od 1 sierpnia 2017 r. weszły wżycie nowe przepisy dotyczące ustalania 
dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świad-
czeń wychowawczych na pierwsze dziecko. Nowe regulacje wyłączają 
stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w 
sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z 
tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarol-
niczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty 
dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, 
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie 
pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

Od 1 października 2017 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 
w programie „Rodzina 500 plus” i potrwa do 30 września 2018 r. 

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian 
dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie 
wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do 
wniosku dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł 
wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli 
zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, Ośrodek go 
przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesię-
cy. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest, aby świadczenie 
wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wycho-
wującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia 
świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z 
przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, tj. np. gdy drugi z rodziców 
nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. 
Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostały bez zmian; 
wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, 
wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko 
do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierw-
szym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego.

Od 1 stycznia 2018 r. to wojewodowie, a nie marszałkowie 
województw, odpowiadają za realizację programu "Rodzina 500 

plus". 
Zmiany mają zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i 



• wypłacano średnio 636 świadczeń, gdzie liczba rodzin pobierają-
cych świadczenia wychowawcze wynosiła przeciętnie 401 rodzin, z 
czego 27 rodzin to świadczeniobiorcy z dzieckiem niepełnosprawnym 
w rodzinie;
W okresie od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r., w ujęciu 
miesięcznym:
• wypłacano średnio 597 świadczeń, gdzie liczba rodzin pobierają-
cych świadczenia wychowawcze wynosiła przeciętnie 371 rodzin, z 
czego 27 rodzin to świadczeniobiorcy z dzieckiem niepełnosprawnym 
w rodzinie;
Zmniejszenie liczby wypłacanych świadczeń wiąże się ze zmianą 
ustawy w zakresie uprawnień rodziców samotnie wychowujących 
dzieci oraz z ukończeniem przez dzieci 18-tego roku życia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.:Dz.U. z 2017 

r. poz.1851).                  red.

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w 
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwiesz-
czenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 
dnia 1 sierpnia każdego roku. 

Realizacja programu „Rodzina 500+” w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Słubicach (porównanie stary okres zasiłko-

wy 2016/2017 i nowy okres zasiłkowy 2017/2018)
W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., w ujęciu 
miesięcznym:
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przedziale klasowym Szkoły Podstawowej w Słubicach. Od tego czasu 
minęło już prawie pół wieku. Niektórych los rozrzucił w odległe 
miejsca, nawet na inne kontynenty, niektórzy nie doczekali tej chwili, 
ale Ci co mogli, co chcieli, uczestniczą dzisiaj z nami w tym szczegól-
nym i wyjątkowym spotkaniu”.
Jurek Baranowski ciepłymi serdecznymi słowami wyraził swoje 
przemyślenia, przybliżając zebranym sam pomysł, ideę i sens zorgani-
zowania naszego spotkania klasowego.
Jak na spotkanie klasowe po latach przystało, była też lekcja, lekcja o 
numerze 47, bo te wcześniejsze to były lekcje życia i zdobycie 
wykształcenia, zawodu, u wielu założenia rodziny, pracy zawodowej i 
stabilizacji życiowej, określenie swojego miejsca w społeczeństwie. 
Dla mnie prowadzącej lekcje jej uczestnicy to dziewczęta i chłopcy z 
tamtych 1963 – 1971 lat. Był autentyczny, historyczny już, dziennik 
klasowy z ósmych klas, dyżurni, sprawdzanie listy obecności – tylko w 
tym punkcie był nastrój zadumy, bo 11 spośród naszych dawnych 
uczniów klas A i B odeszło do wieczności, a także pani Czesława 
Świetlik – wychowawczyni klasy A, pan Czesław Świetlik – kierownik 
szkoły, pan Ryszard Olszewski – nauczyciel matematyki, ks. Mieczy-
sław Święcki – uczący religii, Anna i Stefan Bolmowscy – woźni szkolni 
oraz Kazimierz Wydrzyński – higienista szkolny. Była chwila modlitwy, 
zadumy, uczczenia ich pamięci.
Jednak życie toczy się dalej, nasza lekcja też. Wierni zasadzie poglądo-
wości wszyscy absolwenci i zaproszeni nauczyciele otrzymali 
„pomoce naukowe” w formie: wydruk z dostępnej literatury o 
zasłużonych nauczycielach śp. Czesławie Świetlikowej i Czesławie 
Świetliku, ksero z Kroniki szkoły o roczniku 1970/71, plan naszej szkoły 
– pałacu z początku lat 70 – tych ub. wieku, z zaznaczeniem każdego z 
pomieszczeń szkoły, a także „Nasze pieśni” – opracowanie, wybór 
tekstów piosenek, które śpiewaliśmy będąc w szkole. Każdy nauczy-
ciel i każdy absolwent otrzymał od organizatorów spotkania bardzo 
cenny, uroczysty dokument „Pamiątka ze spotkania klasowego 
rocznik 1971” – ze zdjęciami klasy, szkoły i podpisami uczestników, 
składanymi podczas tej klasowej imprezy.
My zaproszeni nauczyciele, z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy 
podziękowania absolwentów za ich nauczanie i wychowanie oraz „za 
wskazanie właściwej drogi” – to cytat z ich sercem pisanej pamiątki 
oprawionej w ramki i wraz z pięknym bukietem kwiatów, wręczonym 
każdemu z nas. Były to dla nas nauczycieli chwile wyjątkowe, bo 
serdeczną wdzięczność wyrażali dawni uczniowie, absolwenci, dziś 
dorosłe osoby po 60-tce, mające dorobek życiowy i poczesne miejsce 
w społeczeństwie.
Wspólne zdjęcie klasowe, jak przed laty, wieńczyło tę część uroczysto-
ści. To piękne, wymowne zdjęcie. Przyglądam się i dostrzegam na 
uśmiechniętych twarzach ich drogę życiową i ogromną radość z tego 
spotkania. Dotrzymali danej kiedyś obietnicy bycia prawymi ludźmi, 

Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez.
Julian Tuwim

Spotkali się po latach
Wydarzenie na miarę historii oświaty słubickiej, a nawet na miarę 
historii gminy Słubice. Oto po 47 latach od ukończenia Szkoły Podsta-
wowej w Słubicach, absolwenci rocznika 1970/71 zorganizowali 
spotkanie klasowe. To były wyjątkowo podniosłe przeżycia wyciskają-
ce łezkę w oku i wspomnienia, wspomnienia……… .
Stąd ja, autorka tych interesujących zdarzeń przedstawię je nie jako 
zwykły tekst, a słowa sercem pisane o nas z tamtych lat, naszych 
domach rodzinnych, o naszym miejscu na Ziemi.
Pomysł spotkania narodził się w sercach i umysłach absolwentów z 
tamtych lat, panów Krzysztofa Dylickiego i Jerzego Baranowskiego – w 
dalszej części artykułu używać będę imion i nazwisk absolwentów w 
takim brzmieniu, jak my nauczyciele zwracaliśmy się do nich w szkole. 
Następnie utworzony został Komitet Organizacyjny w składzie: Ula 
Bartosiak, Jagoda Kozłowska (Zwierzchowska), Hania Malejko 
(Ziółkowska), Jadzia Kujawa (Gościniak), Tereska Wojnarowska (Barto-
siak), Rysio Mazur – oni zajęli się całością organizacji spotkania.
W spotkaniu uczestniczyło 27 absolwentów i zaproszonych pięć 
nauczycielek, panie: Wanda Bedyk, Krystyna Igielska, Jadwiga Górska, 
Krystyna Sapińska i pisząca te słowa Zofia Kujawa.
Subtelne w wyrazie artystycznym i bogate w treści wizualne zaprosze-
nia informowały, że spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018 roku w 
lokalu „ALMARA” w Budach Iłowskich.
Program spotkania rozpoczęliśmy od odwiedzin na miejscowym 
cmentarzu grobów zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów z klasy. Była modlitwa, wspomnienia, zapalenie 
zniczy – symbole pamięci.
Nieopisane emocje towarzyszyły gdy spotkaliśmy się przed wyjazdem 
do „ALMARY” przed Urzędem Gminy w Słubicach. Przy powitaniu 
zdarzało się, że nie wszyscy nawzajem się poznawali, gdy, np. nie 
widziało się tej osoby, dalej mieszkającej przez minione 47 lat. Ja 
również nie wszystkich rozpoznałam.
Uroczyście, galowo przygotowany lokal „ALMARY”, z ciekawymi 
dekoracjami klasy i szkoły z okresu, gdy absolwenci byli uczniami, 
stworzył klimat rodzinny, ciepły, dający nastrój do wspomnień minio-
nych lat. Ogień z kominka i iskry pryskające w różnych kierunkach, były 
dla nas symbolem, że jesteśmy, że razem, że z różnych stron przyje-
chaliśmy, by przeżyć radość spotkania po latach.
Bardzo wzruszyłam się słowami pomysłodawcy spotkania, Krzysia 
Dylickiego, które powiedział na powitanie, otwarcie uroczystości:
„spotkaliśmy się dzisiaj w gronie koleżanek, kolegów oraz nauczycieli, 
których los zetknął przed laty, na dłużej lub na krócej, w jednym 

bitej, asfaltowej w kierunku Grzybowa i Studzieńca również nie było, 
były drogi wyboiste, gruntowe z ogromnymi kałużami po deszczu. 
Oni, absolwenci tego spotkania doskonale wiedzą co znaczy trud 
dotarcia do szkoły, a mimo to było sporo uczniów, którzy w ciągu roku 
szkolnego nie opuścili żadnego dnia nauki. Po przyjściu do domu dużo 
pomagali w pracach w gospodarstwie rodzinnym, bo były to lata 
trudne materialnie. Wielka radość z tego spotkania zapewne wypły-
wała również z tego, że wiele w tych latach przeżyli. Podziwiam Was za 
to, bo pamiętam Wasze poczynania w szkole od początku uczęszcza-
nia, tj. od 1963 roku.
W imieniu całej piątki nauczycieli uczestniczących w spotkaniu 
klasowym – rocznik 71, dziękuję za zaproszenie, za ogrom wielkich 
emocji i wszystkie słowa wdzięczności skierowane do nas. Życzymy 
Wam i Waszym Rodzinom dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności 
oraz spotkania w komplecie, a nawet w poszerzonym gronie, w czasie, 
który uznacie za stosowny.
W trakcie spotkania byłam świadkiem wyjątkowej sytuacji: zauważy-
łam w rękach jednego z absolwentów zdjęcie sprzed 47 lat w parku za 
pałacem, przy lwach i kielichu, z dwoma koleżankami. Oni w tym 
składzie ustawiali się do zdjęcia w sali na tle dekoracji wiernie obrazu-
jącej ich dawną szkołę – „drobnostka”, osoby te same, tylko do 
tamtych lat trzeba dodać 47. Wyglądali przepięknie, byli szczęśliwi.

Zofia Kujawa

kierującymi się w życiu wartościami, godnie reprezentują szkołę 
słubicką, która dała początek ich edukacji. Dziś ludzie różnych 
zawodów – dobrzy rolnicy, pracownicy zakładów pracy, firm, osoby 
prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, wójt 
gminy. Jesteśmy z Was dumni – to przekaz od wszystkich nas, nauczy-
cieli.
Przy biesiadnym stole konsumpcja smakowitych potraw, zeszła na 
plan dalszy, zdominowały ją rozmowy, wspomnienia z koleżankami, 
kolegami, nauczycielami. Ten sam nastrój panował w trakcie ożywio-
nych tańców w takt melodii z tamtych i obecnych lat, płynącej z 
wyboru speca muzyki, nauczyciela – syna jednej z absolwentek. Były 
tańce par, w kółeczkach, były też wesołe korowody po sali, cieszyliśmy 
się tak bardzo tym spotkaniem, nauczyciele chcieli dorównać w tańcu 
swoim wychowankom. 
Chwila z przeszłości. Z dokumentów szkolnych wynika, że wychowaw-
czynią klasy A była przez wszystkie lata pani Czesława Świetlik, a w 
klasie B do klasy IV pani Świetlikowa, w klasie V i VI pan Zbigniew 
Nasfeter, w klasie VII ja, Zofia Kujawa, a w klasie VIII pani Krystyna 
Zawadzka, a w czerwcu tegoż roku ponownie Zofia Kujawa.
To były trudne lata dla dzieci tego okresu. Ich do szkoły nie dowoził 
autobus, oni pokonywali drogę do i ze szkoły pieszo, nawet ci z 
odległości 3-4 km – wiosną, latem, jesienią ale i zimą, kiedy mróz, 
zawiane drogi, a w klasach pałacowych, gdzie było ogrzewanie pieco-
we, nie zawsze można było się rozgrzać, bo często było zimno. Drogi  

wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie. W związku z powyższym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w przypadku gdy 
osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.:Dz.U. z 2017 r. 
poz.1851) lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 
właściwy przekazuje wszystkie wnioski wraz z dokumentami do 
właściwego wojewody. Tym samym, w sprawach indywidualnych po 
1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z 
Urzędem Wojewódzkim. 

Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i 
uzyskaniu dochodu

Od 1 sierpnia 2017 r. weszły wżycie nowe przepisy dotyczące ustalania 
dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świad-
czeń wychowawczych na pierwsze dziecko. Nowe regulacje wyłączają 
stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w 
sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z 
tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarol-
niczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty 
dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, 
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie 
pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

Od 1 października 2017 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 
w programie „Rodzina 500 plus” i potrwa do 30 września 2018 r. 

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian 
dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie 
wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do 
wniosku dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł 
wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli 
zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, Ośrodek go 
przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesię-
cy. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest, aby świadczenie 
wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wycho-
wującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia 
świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z 
przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, tj. np. gdy drugi z rodziców 
nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. 
Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostały bez zmian; 
wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, 
wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko 
do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierw-
szym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego.

Od 1 stycznia 2018 r. to wojewodowie, a nie marszałkowie 
województw, odpowiadają za realizację programu "Rodzina 500 

plus". 
Zmiany mają zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i 
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