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wali miejsca w których należy naprawić jezdnię.
Pan radny Sławomir Januszewski jako przewodniczący zarządu 
spółki wodnej Kozików-Sady poinformował zebranych i poprosił o 
uświadomienie mieszkańcom gminy, że od tego roku spółka zdecy-
dowała się na usługi firmy windykacyjnej z powodu dużych proble-
mów ze ściągalnością należności. Ponadto obecni na sesji zostali 
poinformowani o kondycji spółki wodnej, pracach przez nią poczy-
nionych, oraz o fakcie, że spółki z sąsiednich gmin już wcześniej 
zdecydowały się na pomoc w odzyskiwaniu należności przez 
podmiot zewnętrzny.

Pan wójt Krzysztof Dylicki przedstawił zebranym informację o 
przystąpieniu przez gminę do opracowania programu rewitalizacji 
oraz o zamiarze aplikowania o środki w działaniu RPO WM 2014-
-2020 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).
Poinformował, że w związku z przystąpieniem do opracowania 
programu rewitalizacji, celem zwiększenia wpływu mieszkańców 
na treść przyjmowanych programów, opracowana została anoni-
mowa ankieta, której treść udostępniona będzie mieszkańcom za 
pośrednictwem Pań i Panów sołtysów.
Przygotowano również ankietę dotyczącą udziału mieszkańców w 
projekcie OZE. Ze zrozumiałych względów jest to ankieta imienna. 
Na podstawie informacji zamieszczonych w ankietach opracowany 
zostanie wniosek gminy o dofinansowanie projektu. 

XVIII Sesja Rady Gminy
30 czerwca odbyła się XVIII sesja rady gminy, na której zostało 
podjętych 5 uchwał dotyczących gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 2 uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy oraz 
jedna w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na bieżący rok. Ponowne uchwalenie m.in. 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Słubice, 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub wyboru metody ustalenia tej opłaty i ustalenia 
jej stawki zostało podyktowane zmianami w prawie. Zgodnie z art. 
11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
dotychczasowe uchwały zachowywały moc nie dłużej niż 18 
miesięcy od dnia wejścia  w życie zmiany ustawy. W praktyce 
oznaczało to, że do sierpnia 2016 roku należało podjąć po raz 
kolejny wcześniej wymienione uchwały. Stawka opłaty się nie 
zmieniła: nadal jest to 8 zł od osoby za odpady segregowane i 18 zł 
od osoby za niesegregowane. Zmienił się wzór deklaracji. Ponadto 
można ją teraz składać elektronicznie za pośrednictwem platformy 
ePUAP. Wprowadzone zmiany nie pociągają za sobą konieczności 
ponownego składania deklaracji przez osoby, które złożyły deklara-
cje w okresie wcześniejszym i informacje w nich zawarte nie uległy 
zmianie.
Na sesji został poruszony temat spotkania z wojewodą mazowiec-
kim Zbigniewem Sipierą, które odbyło się 28 czerwca w Troszynie 
Polskim i miało na celu przybliżyć wojewodzie problemy związane 
z bezpieczeństwem obszarów nadwiślańskich. Obradujący skarżyli 
się na brak wcześniejszej informacji o tym spotkaniu co uniemożli-
wiło poinformowanie mieszkańców, którzy zawsze chętnie przed-
stawiają władzom swój punkt widzenia na temat zarządzania rzeką 
Wisłą. 
Obecni na sesji sołtysi zgłaszali problemy z odwodnieniem odcin-
ków dróg powiatowych w gminie, konieczność podcięcia przydroż-
nych drzew i krzewów zasłaniających widoczność, a także wskazy-

Cieszę się, że w Państwa ręce oddajemy kolejny numer Słubickiego Biuletynu Informacyjnego – pisma dla Was i 
o Was. Tak jak w poprzednich numerach pragniemy upowszechniać wiedzę na tematy samorządowe i publiczne, 
informować mieszkańców gminy Słubice o najważniejszych działaniach Wójta, pracowników Urzędu oraz gmin-
nych jednostek organizacyjnych, a także o znaczących wydarzeniach na terenie gminy.
Zmieniający się w ostatnich latach klimat doświadcza również naszą gminę anomaliami pogodowymi. Lato nie 
szczędziło nam długotrwałych upałów, suszy powodującej drastyczne obniżenie poziomu wód gruntowych, ale 
nie brakowało też gwałtownych zjawisk jak lokalne burze czy nawet trąba powietrzna, która na szczęście dotknę-
ła tylko pojedyncze zabudowania w miejscowości Jamno i Grzybów.
Okres suszy był kolejnym bardzo trudnym okresem w zakresie zaopatrzenia w wodę. Udało się jakoś go 

przetrwać, ale urządzenia na stacjach wodociągowych pracowały na granicy wytrzymałości, bo i pobór, nawet jeszcze w miesiącu 
wrześniu, był momentami 4 krotnie większy niż normalnie. Koniecznym była wymiana jednej z pomp, a to kolejne nieprzewidywane i 
nieplanowane koszty. Pocieszającym jest fakt, że jest już wykonana i zatwierdzona dokumentacja geologiczna i można rozpocząć odwiert 
próbny związany z planowaną budową Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie.
Za nami żniwa, zamykające ważny cykl produkcyjny w rolnictwie. Dziękuję naszym rolnikom za ich trud i wysiłek.
18 września br. był dniem uroczystości dożynkowych Powiatu Płockiego. Gospodarzem dożynek było miasto i gmina Wyszogród. Pragnę 
podziękować wszystkim osobom, które poświęciły swój wolny czas oraz włożyły ogrom pracy w przygotowanie i udział w powiatowym 
święcie plonów. Dzięki Wam gmina Słubice po raz kolejny zaprezentowała się niezwykle atrakcyjnie.
W październiku swoje święto obchodzą pracownicy oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć im szczere podziękowanie za 
trudną i odpowiedzialną pracę oraz za poświęcenie z jakim wykonują swój zawód. Dziękuję za codzienny wysiłek, za zaangażowanie w 
pracę z dziećmi i młodzieżą, a także okazywaną wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Krzysztof Dylicki - Wójt
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 3       

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ wyko-
nawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójt, do 31 
października przedstawia radzie gminy informację o stanie realiza-
cji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. 
Informacja przedstawiona na sesji została napisana na podstawie 
danych jakie przedstawiły panie dyrektor na wspólnym posiedze-
niu komisji poprzedzającym sesję. 
Na wniosek wójta z 20 września porządek obrad został rozszerzony 
o uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w miejscowościach Wiączemin Polski i 
Alfonsów. Projekt uchwały przedstawiła i omówiła zaproszona na 
sesję planistka pani Alicja Pejta-Jaworska. Uchwała dotyczy 
terenów pod planowany skansen Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku oraz terenów na których mają powstać urządzenia dostar-
czające wodę do mieszkańców gminy. 
Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały 
budżetowej na ten rok, przyjęcia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w Gminie Słubice na lata 2016-2025, ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
i nadania nazwy ulicy w Słubicach. Projekt Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Słubice na lata 2016-2025 był 
szeroko konsultowany z mieszkańcami. Mocą ostatniej z wymie-
nionych uchwał nadano nazwę „Leśna” drodze publicznej znajdu-
jącej się w Słubicach, położonej równolegle pomiędzy drogą 
wojewódzką 575 i ulicą 10 kwietnia. Potrzeba nadania nazwy 
związana jest z powstałą i prognozowaną na tym terenie zabudo-
wą. Przyjęcie nazwy umożliwi ustalenie numeracji porządkowej.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące kwestie: 
konieczności wycięcia gałęzi przydrożnych drzew oraz krzewów 
utrudniających korzystanie z dróg, oznakowania dojazdu do 
miejscowości Alfonsów, braku dentysty dla dzieci, nowych siedzisk 
przy boisku w Słubicach, parkingu przed szkołami w Słubicach.
Wszystkie zarządzenia, uchwały i protokoły z poprzednich sesji 
udostępnione zostały na stronie internetowej gminy Słubice: 
http://ugslubice.bip.org.pl/

red.

XIX Sesja Rady Gminy
27 września odbyła się XIX sesja na której gościem specjalnym był 
Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Jacek Gruszczyński. Szczegóło-
wo zapoznał on radnych, sołtysów i zaproszonych hodowców 
trzody chlewnej z terenu naszej gminy z poważnym problemem 
jaki stanowi wirus afrykańskiego pomoru świń. Pan Gruszczyński 
apelował o zgłaszanie padłych sztuk nie tylko świń, ale także 
dzików, które są nośnikami tego wirusa. Przedstawił również 
schemat postępowania w zakażonym gospodarstwie: przygotowa-
nie mat dezynfekujących, zakaz przemieszczania zwierząt, 40 
dniowa karencja sprzedaży trzody. Powiatowy lekarz weterynarii 
odpowiadał na zadawane pytania oraz zostawił materiały informu-
jące o zagrożeniu z prośbą o ich rozpropagowanie wśród miesz-
kańców. 

Głównym tematem sesji było przyjęcie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wyko-
nania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półro-
cze 2016 roku, które zostały zawarte w zarządzeniu Wójta Gminy nr 
0050.46.2016 z 5 sierpnia 2016 roku. Zarządzenie to zostało 
wcześniej dostarczone radnym i dokładnie omówione przez skarbni-
ka gminy na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 września br.

cach przewidziany jest epizod ćwiczenia praktycznego.
Posiedzeniu przewodniczył Szef Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, wójt Krzysztof Dylicki. W posiedzeniu uczestniczyli 
m.in. Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jan Jerzy Ryś – kierow-
nik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Andrzej Borkowski – z-ca komendanta 
Miejskiego PSP w Płocku, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, członkowie GZZK, przedstawiciele OSP, staro-
stwa powiatowego, PSP oraz dyrektorzy słubickich szkół i przed-
szkola. Po omówieniu ogólnym wstępnej koncepcji ćwiczenia, 
planowanego do odbycia w październiku br. uczestnicy posiedze-
nia udali się na wizję lokalną w celu ustalenia szczegółów zakłada-
nego epizodu ćwiczenia praktycznego

red.

4 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się 
posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, struktu-
ry organizacyjnej odpowiedzialnej za zabezpieczenie procesu 
przygotowania i kierowania przez wójta działaniami prowadzony-
mi w celu zapobiegania zagrożeniom jak również usuwania 
skutków tych zdarzeń na obszarze gminy. Tematyka posiedzenia 
związana była z zaplanowanymi w gminie na październik br., 
ćwiczeniami powiatowo-gminnymi pod kryptonimem „DOLINA 
WISŁY – 2016”, których tematem będzie „Osiąganie wyższych 
stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynika-
jących z Planów Operacyjnych Funkcjonowania powiatu płockiego 
i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzy-
sowych na terenie powiatu płockiego”. Koncepcja ćwiczenia 
zakłada wystąpienie sytuacji kryzysowej na terenie gminy. W Słubi-
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stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynika-
jących z Planów Operacyjnych Funkcjonowania powiatu płockiego 
i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzy-
sowych na terenie powiatu płockiego”. Koncepcja ćwiczenia 
zakłada wystąpienie sytuacji kryzysowej na terenie gminy. W Słubi-

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej.
29 lipca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
działając w imieniu gminy Słubice Wójt Gminy odebrał kolejną 
promesę od Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery na 
zadanie związane z przebudową drogi gminnej o długości 465 m 
położonej na działce ewidencyjnej nr 55 w miejscowości Wiącze-
min Polski. Droga ta stanowi połączenie między droga powiatową 
a drogą gminną G1 w Wiączeminie Polskim.
27 lipca br., zamieszczone zostało ogłoszenie o wszczęciu postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę 
przedmiotowej drogi  na odcinku 465 m. W postępowaniu przetar-
gowym uczestniczyło dwóch Wykonawców. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych 
S.A. z Gostynina, które to zaoferowało realizację przedmiotowego 
zamówienia za kwotę 106.018,31 zł. Umowa z wyłonionym Wyko-
nawcą została podpisana 28 września b.r.

red.

W kwietniu br. w ramach podziału środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych Gmina Słubice uzyskała promesę Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania 
„Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1), nr dz. ewid. 67, 55, 
29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do 
km 0+984 o długości 0,984 km”.
Uroczystego wręczenia promesy dokonał II Wicewojewoda Mazo-
wiecki Artur Standowicz, w Urzędzie Wojewódzkim 15 kwietnia br.
Uzyskana przez gminę promesa stała się podstawą do wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone-
go w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania 2 sierpnia b.r. zawarto umowę na wykonanie 
robót budowlanych na przedmiotowej drodze z P.H.U. PRIMA 
Bogdan Głuchowski, Karwowo. Wskazany Wykonawca zaoferował, 
że wykona je za kwotę  219.635,39 zł.  Wykonawca przejął plac 
budowy i realizuje roboty drogowe. W miesiącu wrześniu na 
drodze gminnej G1 została wykonana podbudowa i  położona 
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na tych terenach wykorzystując potencjał rzeki. Do dzisiaj ślady 
osadnictwa holenderskiego zachowały się na terenie Gminy, a w 
miejscowości Wiączemin Polski powstał Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego prezentujący bogatą historię dawnych osadni-
ków na tych terenach. Jest to niezwykłe miejsce spotkań, wyda-
rzeń kulturalnych i integracji mieszkańców oraz turystów. Odbywa-
jące się tutaj nad rzeką corocznie „Święto Jana” to pielęgnowanie 
tożsamości lokalnej tego miejsca, pamięci o historii, promocja i 
poszanowanie odmiennych kultur, które potrafiły w sposób 
pokojowy współegzystować na tych ziemiach przy poszanowaniu 
zasobów naturalnych. Rzeka Wisła na tym odcinku miała również 
dla Gminy dramatyczne oblicze, kiedy to dochodziło do powodzi, 
która zabierała dobytek ludzi, niszczyła infrastrukturę oraz więzi 
społeczne. W najnowszej historii gminy, niszczycielski żywioł dał o 
sobie znać w 2010 roku w miejscowości Świniary, gdzie nastąpiło 
przerwanie wału przeciwpowodziowego. W celu upamiętnienia 
tamtego tragicznego wydarzenia, miejscowa ludność wybudowała 
kapliczkę w tym miejscu. Co roku odbywają się tutaj symboliczne 
uroczystości upamiętniające dramatyczną walkę z żywiołem. 

W konkursie organizowanym przez Klub Gaja oraz Fundację PKO 
BP wzięła udział Gmina Słubice zgłaszając rzekę Wisłę. Konkurs 
Rzeka Roku skierowany jest do różnych grup społecznych, aby 
zainteresować je cennymi przyrodniczo, społecznie, kulturowo 
rzekami w ich lokalnym środowisku. Spośród blisko 50 nadesła-
nych do Klubu Gaja zgłoszeń Jury wyłoniło 11 finalistek,  które we 
wrześniu walczyły o tytuł Rzeki Roku 2016. Wśród finalistek znala-
zła się Wisła w Gminie Słubice.W głosowaniu internetowym, które 
trwało do 29 września, zwyciężyła rzeka Czarna Hańcza w Suwał-
kach, którą zgłosiła do konkursu Podlaska Regionalna Organizacja 
Turystyczna w Białymstoku. Na Czarną Hańczę internauci oddali 
5 004 głosy. Oto fragment opisu rzeki Wisły w Gminie Słubice, 
które doceniło jury: Od początku istnienia naszej miejscowości 
rzeka Wisła na tym odcinku towarzyszy gminie jest świadkiem 
pięknej i tragicznej historii oraz zmiennych losów pokoleń żyjących 
tutaj mieszkańców. Wisła stanowi niezwykle cenny dar przyrody, 
który przyczyniał się do rozwoju gminy i jej mieszkańców. Jak wyko-
rzystywać tereny nadwiślańskie do gospodarowania oraz rozwoju, 
pokazali dawniej osadnicy olenderscy, którzy masowo osiedlali się 
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2010 roku, integrują mieszkańców, kształtują lokalne więzi i tożsa-
mość, poszerzają i przekazują wiedzę o naturze rzeki. Pokazują jak 
w soczewce, piękną i twórczą rolę rzeki, a z drugiej strony jej 
niszczycielski potencjał.                                                                    red.

Reasumując rzeka Wisła dla Gminy Słubice i jej mieszkańców jest 
spoiwem łączącym historię i współczesność, dramaty i radości, 
porażki i sukcesy, radość i łzy. Te dwa wydarzenia, tj. Święto Jana 
oraz uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia powodzi z 
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odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudo-
wę instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej 
przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory 
słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła 
(wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/prze-
syłowej). 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść do  80% 
kosztów całkowitych. Wniosek jest przygotowywany przez firmę 
zewnętrzną. W ramach przygotowywania projektu, przeprowa-
dzono audyty budynków zgłoszonych do projektu przez mieszkań-
ców Słubic oraz Gminę – w zakresie budynków gminnych. W 
przypadku uzyskania dofinansowania i zrealizowania projektu, 
zarówno mieszkańcy jak i Gmina Słubice, w wyniku zainstalowania 
nowoczesnych i energooszczędnych instalacji na swoich budyn-
kach będą mogli cieszyć się oszczędnościami zużycia energii. 

red.

W lipcu br. w Słubicach odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne 
żródła energii dla budynków mieszkalnych.
Wójt Gminy Słubice, ze względu na zainteresowanie i prośby 
mieszkańców oraz potrzeby inwestycyjne Gminy,  podjął decyzję, 
by wspólnie z Gminą Iłów przygotować wniosek i aplikować do 
konkursu.
Konkurs jest organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdraża-
nia Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
-2020, Działanie 4.1  “Odnawialne źródła energii” – typ projektów 
„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odna-
wialnych”
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegają-
ce na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury 
służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł 

PROJEKT DOTYCZĄCY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas  
konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować
problemy społeczne oraz zgłosić propozycje przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Wójt w celu koordynacji i monitorowania 
rewitalizacji w Słubicach, powołał Komitet ds. rewitalizacji.
Aktualnie trwają prace analityczne zmierzające do opracowania 
projektu programu rewitalizacji. Ostateczne uchwalenie progra-
mu rewitalizacji przez Radę Gminy planowane jest w listopadzie.
Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do aktywnego 
włączenia się do opracowywania programu. Wszelkie uwagi i 
propozycje do programu można składać elektronicznie na adres: 
ugslubice@plocman.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (u dorad-
cy).

red.

W ramach realizacji projektu, wybrano i podpisano umowę z 
podmiotem zewnętrznym w celu koordynacji i wsparcia meryto-
rycznego w zakresie opracowania programu rewitalizacji.
Zrealizowano działania informacyjno - edukacyjne dotyczące 
uzyskanego dofinansowania, definicji rewitalizacji, wymogów dla 
opracowania programu rewitalizacji i partycypacji społecznej. 
Opracowano ankiety dotyczące rewitalizacji oraz rozpropagowa-
no je wśród mieszkańców. Zebrane ankiety stanowią  istotny 
element służący  zdefiniowaniu obszarów zdegradowanych i 
obszaru rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych zorgani-
zowano dwa spotkania z mieszkańcami Gminy – w Bończy oraz 
Wiączeminie Polskim. Konsultacje oraz warsztaty związane z 
projektem rewitalizacji przeprowadzili pracownicy naukowi 
 

„OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SŁUBICE SZANSĄ NA WSZECHTRONNY ROZWÓJ GMINY”
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by w Załuskowie.Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach po raz 
kolejny zamieniła się w teatr, na którego scenie młodzież z 
Załuskowa mogła zaprezentować słubickiej widowni swój niewąt-
pliwy aktorski talent.Publiczność z uwagą obserwowała spektakl i 
pełna podziwu oklaskami nagrodziła występ młodych aktorek z 
Grupy Teatralnej działającej przy MOW w Załuskowie pod kierun-
kiem pani Renaty Załuga. Po przedstawieniu wszyscy miłośnicy 
bibliotecznego teatru mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z 
bohaterkami spektaklu. Jesteśmy przekonani, że już niebawem 
będziemy mogli zaprosić Państwa na kolejny spektakl przygoto-
wany przez Grupę Teatralną z Załuskowa.

Wakacyjne hece w naszej bibliotece!
Podczas tegorocznych wakacji, wzorem lat ubiegłych Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach zaproponowała swoim najmłod-
szym czytelnikom w okresie od 8 do 12 sierpnia cykl zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych, podczas których dzieci mogły mile 
spędzić czas i wspólnie uczestniczyć w wielu konkursach i 
zabawach. Zajęcia kulinarne, zawody sportowe, malowanie 
tatuaży, gry i zabawy ruchowe, biblioteczne letnie kino to tylko 
niektóre z atrakcji podczas wakacyjnych zajęć w bibliotece. 
Zajęcia wakacyjne z roku na rok cieszą się dużą popularnością, a 
liczba chętnych przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Mamy 
nadzieję, że w następnym roku uda nam się namówić do współ-
pracy dorosłych wolontariuszy i z naszej wakacyjnej oferty będzie 
mogła skorzystać większa  liczba dzieci.

Strona internetowa biblioteki i profil na Facebooku
Szczegółowe informacje związane z działalnością Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Słubicach dostępne są na naszej stronie interne-
towej pod adresem: https://www.gbpslubice.pl i na naszym 
profilu na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.-
com/gbpslubice.
1 maja 2016 r. miała miejsce premiera naszego nowego serwisu 
internetowego. Strona internetowa słubickiej biblioteki została 
całkowicie przebudowana tak aby spełniała wymogi dostępności, 
w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnością oraz zoptyma-
lizowana do poprawnego wyświetlania także na urządzeniach 
mobilnych. Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i 
dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, budując go 
stosowaliśmy się do wytycznych Web Content Accessibility Guide-
lines (WCAG) 2.0. Na bieżąco pracujemy także nad jego dalszym 
udoskonalaniem i dostosowaniem do w/w wymogów. Budując 
nasz serwis internetowy nie korzystamy przy tym z pomocy firm 
zewnętrznych, całość prac wykonywana jest przez dyrektora 
biblioteki.Od września 2016 r. zmianie uległa również forma 
udostępniania treści na naszej stronie internetowej. Podstawowe 
informacje o bibliotece będą nadal dostępne dla wszystkich 
odwiedzających.  Natomiast dostęp do rozszerzonych treści na 
stronie uzyskają tylko zalogowani  użytkownicy. Bezpłatne loginy i 
hasła będą przysługiwały wszystkim zarejestrowanym czytelni-
kom naszej biblioteki. Można je będzie uzyskać po zgłoszeniu się  
w Punkcie Obsługi Czytelnika w GBP w Słubicach. Dostęp rozsze-
rzony umożliwi czytelnikom naszej placówki przeglądanie dodat-
kowych treści na stronie: min. informacji o repertuarze bibliotecz

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych regularnie od 2010 r. raz w 
miesiącu spotyka się w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach. Na spotkaniach rozmawiamy przede wszystkim o 
literaturze, ale także dzielimy się swoimi przemyśleniami na inne 
tematy, które często zainspirowane są omawianymi książkami. 30 
czerwca 2016 r. na spotkaniu DKK rozmawialiśmy o książce 
"Wszystko co lśni" Eleanor Catton. Jest to powieść niezwykła, 
chociaż początkowo nic nie zapowiadało jej późniejszego sukcesu. 
W samej Nowej Zelandii, ojczyźnie pisarki „Wszystko, co lśni” 
zbierało początkowo dość przeciętne recenzje. Ale gdy w roku 
2013 Catton otrzymała Bookera, zostając najmłodszą laureatką w 
historii tej nagrody, a także autorką najdłuższej wyróżnionej 
powieści, czytelniczy świat oszalał. Członkowie słubickiego DKK 
mieli okazję zmierzyć się z tą całkiem obszerną, bo liczącą około 
900 stron powieścią. „Wszystko, co lśni” to prawdziwie epicka 
opowieść napisana z rozmachem i z niezwykłym kunsztem, 
literacka uczta i prawdziwa perełka na długo zapadająca w pamię-
ci czytelnika.  Z całą pewnością wszystkim, którzy cenią dobrą 
literaturę gorąco polecamy jej przeczytanie!
8 września 2016 r. podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie 
spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki rozmawialiśmy o książce 
"Ostatnie fado" Iwony Słabuszewskiej-Krauze.Nie przez przypadek 
akurat ta książka była w naszym klubie "lekturą na lato". Dzięki 
niej wraz z bohaterką powieści mogliśmy „odwiedzić” Lizbonę, 
poznać urok jej zabytków, dzielnic zamieszkanych przez biednych 
rybaków, czar kawiarni i niedrogich restauracji. Dzięki książce 
mogliśmy nie tylko "pospacerować" po starych zabytkowych 
placach, kościołach, sklepikach, targu z owocami ale także poznać 
zwyczaje mieszkańców tego pięknego miasta. A w to wszystko 
wpleciona została historia o miłości, tęsknocie, powracających 
wspomnieniach… Książkę warto przeczytać, chociażby dlatego by 
odbyć  tą niesamowitą podróż wraz z główną bohaterką powieści.

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
Dorosłym czytelnikom pozazdrościła grupa młodzieży, która 
również zapragnęła spotykać się w naszej bibliotece i wspólnie 
dyskutować o literaturze w ramach DKK. Ponieważ zawsze 
jesteśmy otwarci na sugestie i prośby czytelników, dlatego posta-
nowiliśmy utworzyć w naszej bibliotece drugi klub tym razem dla 
młodzieży. Klub został już oficjalnie zarejestrowany w Instytucie 
Książki,  pierwsza partia książek na spotkania klubowe również już 
do nas dotarła, tak więc jesteśmy gotowi do działania. Pierwsze 
spotkanie młodzieżowego DKK  29 września 2016 r. Ponieważ 
optymalna wielkość grupy to ok. 12 osób, a w tej chwili grupa liczy 
8 osób, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowych informacji o klubie udziela w słubickiej bibliotece 
Artur Bedyk - koordynator DKK.

„Hafty i koronki” na naszej bibliotecznej scenie
21 czerwca 2016 r. o godzinie 10 na naszej bibliotecznej scenie 
widzowie mogli zobaczyć spektakl "Hafty i koronki". Gościnnie 
wystąpiły dziewczęta z Grupy Teatralnej z Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego "DOM na SZLAKU" im. gen. Tadeusza Kutrze
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AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas  
konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować
problemy społeczne oraz zgłosić propozycje przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Wójt w celu koordynacji i monitorowania 
rewitalizacji w Słubicach, powołał Komitet ds. rewitalizacji.
Aktualnie trwają prace analityczne zmierzające do opracowania 
projektu programu rewitalizacji. Ostateczne uchwalenie progra-
mu rewitalizacji przez Radę Gminy planowane jest w listopadzie.
Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do aktywnego 
włączenia się do opracowywania programu. Wszelkie uwagi i 
propozycje do programu można składać elektronicznie na adres: 
ugslubice@plocman.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (u dorad-
cy).

red.

W ramach realizacji projektu, wybrano i podpisano umowę z 
podmiotem zewnętrznym w celu koordynacji i wsparcia meryto-
rycznego w zakresie opracowania programu rewitalizacji.
Zrealizowano działania informacyjno - edukacyjne dotyczące 
uzyskanego dofinansowania, definicji rewitalizacji, wymogów dla 
opracowania programu rewitalizacji i partycypacji społecznej. 
Opracowano ankiety dotyczące rewitalizacji oraz rozpropagowa-
no je wśród mieszkańców. Zebrane ankiety stanowią  istotny 
element służący  zdefiniowaniu obszarów zdegradowanych i 
obszaru rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych zorgani-
zowano dwa spotkania z mieszkańcami Gminy – w Bończy oraz 
Wiączeminie Polskim. Konsultacje oraz warsztaty związane z 
projektem rewitalizacji przeprowadzili pracownicy naukowi 
 



by w Załuskowie.Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach po raz 
kolejny zamieniła się w teatr, na którego scenie młodzież z 
Załuskowa mogła zaprezentować słubickiej widowni swój niewąt-
pliwy aktorski talent.Publiczność z uwagą obserwowała spektakl i 
pełna podziwu oklaskami nagrodziła występ młodych aktorek z 
Grupy Teatralnej działającej przy MOW w Załuskowie pod kierun-
kiem pani Renaty Załuga. Po przedstawieniu wszyscy miłośnicy 
bibliotecznego teatru mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z 
bohaterkami spektaklu. Jesteśmy przekonani, że już niebawem 
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Wakacyjne hece w naszej bibliotece!
Podczas tegorocznych wakacji, wzorem lat ubiegłych Gminna 
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spędzić czas i wspólnie uczestniczyć w wielu konkursach i 
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Strona internetowa biblioteki i profil na Facebooku
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teki Publicznej w Słubicach dostępne są na naszej stronie interne-
towej pod adresem: https://www.gbpslubice.pl i na naszym 
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stronie uzyskają tylko zalogowani  użytkownicy. Bezpłatne loginy i 
hasła będą przysługiwały wszystkim zarejestrowanym czytelni-
kom naszej biblioteki. Można je będzie uzyskać po zgłoszeniu się  
w Punkcie Obsługi Czytelnika w GBP w Słubicach. Dostęp rozsze-
rzony umożliwi czytelnikom naszej placówki przeglądanie dodat-
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Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
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czerwca 2016 r. na spotkaniu DKK rozmawialiśmy o książce 
"Wszystko co lśni" Eleanor Catton. Jest to powieść niezwykła, 
chociaż początkowo nic nie zapowiadało jej późniejszego sukcesu. 
W samej Nowej Zelandii, ojczyźnie pisarki „Wszystko, co lśni” 
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historii tej nagrody, a także autorką najdłuższej wyróżnionej 
powieści, czytelniczy świat oszalał. Członkowie słubickiego DKK 
mieli okazję zmierzyć się z tą całkiem obszerną, bo liczącą około 
900 stron powieścią. „Wszystko, co lśni” to prawdziwie epicka 
opowieść napisana z rozmachem i z niezwykłym kunsztem, 
literacka uczta i prawdziwa perełka na długo zapadająca w pamię-
ci czytelnika.  Z całą pewnością wszystkim, którzy cenią dobrą 
literaturę gorąco polecamy jej przeczytanie!
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dyskutować o literaturze w ramach DKK. Ponieważ zawsze 
jesteśmy otwarci na sugestie i prośby czytelników, dlatego posta-
nowiliśmy utworzyć w naszej bibliotece drugi klub tym razem dla 
młodzieży. Klub został już oficjalnie zarejestrowany w Instytucie 
Książki,  pierwsza partia książek na spotkania klubowe również już 
do nas dotarła, tak więc jesteśmy gotowi do działania. Pierwsze 
spotkanie młodzieżowego DKK  29 września 2016 r. Ponieważ 
optymalna wielkość grupy to ok. 12 osób, a w tej chwili grupa liczy 
8 osób, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowych informacji o klubie udziela w słubickiej bibliotece 
Artur Bedyk - koordynator DKK.
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ka Wychowawczego "DOM na SZLAKU" im. gen. Tadeusza Kutrze
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na w Słubicach na jesień bieżącego roku. Już w październiku 
gościć będziemy znaną pisarkę Ewę Nowak, autorkę wielu bestse-
lerowych powieści dla młodzieży. Ewa Nowak to także pedagog 
terapeuta, publicystka. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Ukoń-
czyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z pismami „Cogito”, „Victor 
Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 2002 roku 
ukazała się jej pierwsza powieść – Wszystko, tylko nie mięta. 
Obecnie na rynku dostępnych jest już ponad trzydzieści 
tytułów.Książki tej autorki cechuje intelektualny humor połączony 
z celnością opisywania rzeczywistości. Akcja książek Ewy Nowak 
rozgrywa się w czasach jej współczesnych, jednak w obszarze 
zainteresowań pisarki znajdują się raczej problemy uniwersalne, 
właściwe ludziom w każdych czasach. Tematy, którymi zajmuje się 
autorka, to trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, 
konieczność świadomego podejmowania walki o to, na czym 
człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności w odróżnie-
niu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i bezmyślności, 
uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, słabość psychicz-
na lub kalectwo ciała. Wszystkie te tematy autorka pokazuje na 
konkretnych, przejrzystych przykładach, pochylając się nad 
każdym z nich z pietyzmem i zaangażowaniem. 
Kolejnym znanym pisarzem, który odwiedzi naszą bibliotekę j w 
listopadzie będzie Kazimierz Szymeczko. Debiutował w roku 1996 
w Guliwerze (teksty popularnonaukowe) i Świerszczyku (bajki i 
opowiadania). Wychowawca, opiekun, asystent osób niepełno-
sprawnych. Praca w nowym środowisku zaowocowała pomysłami 
na dwie kolejne książki.Nagrody i wyróżnienia zdobyte przy okazji 
pisania dla czytelników:w 2002 r.- nagroda w międzynarodowym 
konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży „Uwierz w siłę 
wyobraźni” za „Same szczęśliwe dni z Murzynkiem”, w 2006r. 
nominacja w plebiscycie Wirtualnej Polski dla „Kłopotów komen-
danta Roka”, w 2011r. nominacja polskiej sekcji IBBY do nagrody 
Książka Roku dla „Czworo i kości”, w 2013r. otrzymał tytuł Amba-
sadora PolszczyznyLiteratury Dziecięcej i Młodzieżowej za: …pro-
pagowanie barwnej, poprawnej, nacechowanej uczuciami polsz-
czyzny wśród najmłodszych(Fundacja im. Krystyny Bochenek; 
Rada Języka Polskiego). Spotkania autorskie adresowane są 
przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, jednak wstęp jest wolny 
dla wszystkich chętnych. Po spotkaniach istnieje możliwość 
nabycia książek autora i uzyskania pamiątkowego autografu. 
Dzieci i rodziców zapraszamy serdecznie 23 listopada na kolejną, 
siódmą już edycję integracyjnej imprezy „Urodziny Pluszowego 
Misia”. Wśród wielu atrakcji czekających na dzieci min. wielki 
urodzinowy tortoraz spektakl Teatru „Maska” z Krakowa p.t. 
„Misio Tulisio”.
Na początku grudnia spektakl muzyczny „Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste…” w wykonaniu naszych przyjaciół, wolontariuszy 
współpracujących z biblioteką. Szczegółowe informacje o działal-
ności biblioteki dostępne są na tablicach ogłoszeń w placówce oraz 
na stronie internetowej i na naszym profilu na Facebooku. Zapra-
szam serdecznie i zachęcam do odwiedzania naszej biblioteki.

Artur Bedyk

nego kina, dostęp do większej ilości galerii fotografii, pełnej kroni-
ki wydarzeń bibliotecznych, dostęp do archiwum materiałów, 
dostęp do plików do pobrania, specjalnych formularzy umożliwia-
jących zgłoszenie prolongaty materiałów bibliotecznych, zgłasza-
nie propozycji zakupu książek do naszych zbiorów itp. Aby ułatwić 
naszym czytelnikom wybór materiałów bibliotecznych zarówno 
nasza strona jak i nasz katalog on-line został zintegrowany z 
największym w Polsce portalem promującym czytelnictwo 
lubimyczytać.pl. zawierającym recenzje książek i teksty o tematy-
ce literackiej. W trosce o jakość naszych usług, ale przede wszyst-
kim o Państwa bezpieczeństwo podnieśliśmy także stopień zabez-
pieczenia naszego serwisu internetowego. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach przywiązuje wielką wagę do proponowania 
swoim użytkownikom nowoczesnych technologii, w tym również 
tych związanych z bezpieczeństwem danych. Od dnia 20.07.2016 
r. wszystkie połączenia z naszym serwisem są szyfrowane za 
pomocą zabezpieczonego protokołu SSL (co można poznać po 
symbolu zielonej kłódeczki w pasku adresu oraz po widocznymw 
adresie strony protokole https) Od tej pory można korzystać z 
formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie, 
pobierania plików czy też z modułu czatu z bibliotekarzem bez 
obaw, że ktoś niepowołany odczyta wymieniane informacje. 
Odtąd korzystając z naszej strony internetowej, każdy odwiedzają-
cy może czuć się bezpieczny.Zachęcamy również do korzystania z 
naszego katalogu on-line. W katalogu elektronicznym sprawdzić 
można dostępność w naszej bibliotece poszukiwanych materia-
łów, można także po zalogowaniu dokonać ich zdalnej rezerwacji 
oraz uzyskać podgląd własnego konta czytelnika z informacjami 
min. o liczbie i rodzaju wypożyczonych materiałów oraz o termi-
nach zwrotu. Gorąco zachęcamy do korzystania i odwiedzin.
Czytelniku, zwróć zaległe książki! Ogłaszamy abolicję czytelni-

czą do końca 2016 r.
Drodzy Czytelnicy! Zgłaszamy się do Was z apelem, o zwrot 
przetrzymywanych pozycji. Do końca 2016 r. ogłaszamy abolicję 
czytelniczą, tzn. wszyscy czytelnicy, którzy posiadają jakiekolwiek 
nieuregulowane zobowiązania w stosunku do biblioteki związane 
z niezwróceniem w terminie zbiorów bibliotecznych będą mogli 
rozliczyć się z biblioteką bez ponoszenia kosztów kar regulamino-
wych. Przypominamy również, że w stosunku do osób niepełno-
letnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni, 
którzy dokonali poręczenia na karcie zobowiązania.  Prosimy o 
potraktowanie sprawy bardzo poważnie. W stosunku do osób 
uchylających się od wywiązania się z zobowiązań w stosunku do 
biblioteki, placówka zgodnie z regulaminem może: skierować 
sprawę do postępowania windykacyjnego, sądowego oraz 
egzekucyjnego a także zamieścić odpowiednie dane w rejestrze 
dłużników (Krajowy Rejestr Długów) oraz pozbawić prawa do 
korzystania z usług biblioteki. O swoich zobowiązaniach w stosun-
ku do biblioteki można dowiedzieć się w Punkcie Obsługi Czytelni-
ka w GBP w Słubicach. 

Literacko i nie tylko, czyli jesień w słubickiej bibliotece
Pełno literackich atrakcji przygotowała Gminna Biblioteka Publicz-
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akurat ta książka była w naszym klubie "lekturą na lato". Dzięki 
niej wraz z bohaterką powieści mogliśmy „odwiedzić” Lizbonę, 
poznać urok jej zabytków, dzielnic zamieszkanych przez biednych 
rybaków, czar kawiarni i niedrogich restauracji. Dzięki książce 
mogliśmy nie tylko "pospacerować" po starych zabytkowych 
placach, kościołach, sklepikach, targu z owocami ale także poznać 
zwyczaje mieszkańców tego pięknego miasta. A w to wszystko 
wpleciona została historia o miłości, tęsknocie, powracających 
wspomnieniach… Książkę warto przeczytać, chociażby dlatego by 
odbyć  tą niesamowitą podróż wraz z główną bohaterką powieści.

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
Dorosłym czytelnikom pozazdrościła grupa młodzieży, która 
również zapragnęła spotykać się w naszej bibliotece i wspólnie 
dyskutować o literaturze w ramach DKK. Ponieważ zawsze 
jesteśmy otwarci na sugestie i prośby czytelników, dlatego posta-
nowiliśmy utworzyć w naszej bibliotece drugi klub tym razem dla 
młodzieży. Klub został już oficjalnie zarejestrowany w Instytucie 
Książki,  pierwsza partia książek na spotkania klubowe również już 
do nas dotarła, tak więc jesteśmy gotowi do działania. Pierwsze 
spotkanie młodzieżowego DKK  29 września 2016 r. Ponieważ 
optymalna wielkość grupy to ok. 12 osób, a w tej chwili grupa liczy 
8 osób, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowych informacji o klubie udziela w słubickiej bibliotece 
Artur Bedyk - koordynator DKK.

„Hafty i koronki” na naszej bibliotecznej scenie
21 czerwca 2016 r. o godzinie 10 na naszej bibliotecznej scenie 
widzowie mogli zobaczyć spektakl "Hafty i koronki". Gościnnie 
wystąpiły dziewczęta z Grupy Teatralnej z Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego "DOM na SZLAKU" im. gen. Tadeusza Kutrze

na w Słubicach na jesień bieżącego roku. Już w październiku 
gościć będziemy znaną pisarkę Ewę Nowak, autorkę wielu bestse-
lerowych powieści dla młodzieży. Ewa Nowak to także pedagog 
terapeuta, publicystka. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Ukoń-
czyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z pismami „Cogito”, „Victor 
Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 2002 roku 
ukazała się jej pierwsza powieść – Wszystko, tylko nie mięta. 
Obecnie na rynku dostępnych jest już ponad trzydzieści 
tytułów.Książki tej autorki cechuje intelektualny humor połączony 
z celnością opisywania rzeczywistości. Akcja książek Ewy Nowak 
rozgrywa się w czasach jej współczesnych, jednak w obszarze 
zainteresowań pisarki znajdują się raczej problemy uniwersalne, 
właściwe ludziom w każdych czasach. Tematy, którymi zajmuje się 
autorka, to trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, 
konieczność świadomego podejmowania walki o to, na czym 
człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności w odróżnie-
niu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i bezmyślności, 
uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, słabość psychicz-
na lub kalectwo ciała. Wszystkie te tematy autorka pokazuje na 
konkretnych, przejrzystych przykładach, pochylając się nad 
każdym z nich z pietyzmem i zaangażowaniem. 
Kolejnym znanym pisarzem, który odwiedzi naszą bibliotekę j w 
listopadzie będzie Kazimierz Szymeczko. Debiutował w roku 1996 
w Guliwerze (teksty popularnonaukowe) i Świerszczyku (bajki i 
opowiadania). Wychowawca, opiekun, asystent osób niepełno-
sprawnych. Praca w nowym środowisku zaowocowała pomysłami 
na dwie kolejne książki.Nagrody i wyróżnienia zdobyte przy okazji 
pisania dla czytelników:w 2002 r.- nagroda w międzynarodowym 
konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży „Uwierz w siłę 
wyobraźni” za „Same szczęśliwe dni z Murzynkiem”, w 2006r. 
nominacja w plebiscycie Wirtualnej Polski dla „Kłopotów komen-
danta Roka”, w 2011r. nominacja polskiej sekcji IBBY do nagrody 
Książka Roku dla „Czworo i kości”, w 2013r. otrzymał tytuł Amba-
sadora PolszczyznyLiteratury Dziecięcej i Młodzieżowej za: …pro-
pagowanie barwnej, poprawnej, nacechowanej uczuciami polsz-
czyzny wśród najmłodszych(Fundacja im. Krystyny Bochenek; 
Rada Języka Polskiego). Spotkania autorskie adresowane są 
przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, jednak wstęp jest wolny 
dla wszystkich chętnych. Po spotkaniach istnieje możliwość 
nabycia książek autora i uzyskania pamiątkowego autografu. 
Dzieci i rodziców zapraszamy serdecznie 23 listopada na kolejną, 
siódmą już edycję integracyjnej imprezy „Urodziny Pluszowego 
Misia”. Wśród wielu atrakcji czekających na dzieci min. wielki 
urodzinowy tortoraz spektakl Teatru „Maska” z Krakowa p.t. 
„Misio Tulisio”.
Na początku grudnia spektakl muzyczny „Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste…” w wykonaniu naszych przyjaciół, wolontariuszy 
współpracujących z biblioteką. Szczegółowe informacje o działal-
ności biblioteki dostępne są na tablicach ogłoszeń w placówce oraz 
na stronie internetowej i na naszym profilu na Facebooku. Zapra-
szam serdecznie i zachęcam do odwiedzania naszej biblioteki.

Artur Bedyk

nego kina, dostęp do większej ilości galerii fotografii, pełnej kroni-
ki wydarzeń bibliotecznych, dostęp do archiwum materiałów, 
dostęp do plików do pobrania, specjalnych formularzy umożliwia-
jących zgłoszenie prolongaty materiałów bibliotecznych, zgłasza-
nie propozycji zakupu książek do naszych zbiorów itp. Aby ułatwić 
naszym czytelnikom wybór materiałów bibliotecznych zarówno 
nasza strona jak i nasz katalog on-line został zintegrowany z 
największym w Polsce portalem promującym czytelnictwo 
lubimyczytać.pl. zawierającym recenzje książek i teksty o tematy-
ce literackiej. W trosce o jakość naszych usług, ale przede wszyst-
kim o Państwa bezpieczeństwo podnieśliśmy także stopień zabez-
pieczenia naszego serwisu internetowego. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach przywiązuje wielką wagę do proponowania 
swoim użytkownikom nowoczesnych technologii, w tym również 
tych związanych z bezpieczeństwem danych. Od dnia 20.07.2016 
r. wszystkie połączenia z naszym serwisem są szyfrowane za 
pomocą zabezpieczonego protokołu SSL (co można poznać po 
symbolu zielonej kłódeczki w pasku adresu oraz po widocznymw 
adresie strony protokole https) Od tej pory można korzystać z 
formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie, 
pobierania plików czy też z modułu czatu z bibliotekarzem bez 
obaw, że ktoś niepowołany odczyta wymieniane informacje. 
Odtąd korzystając z naszej strony internetowej, każdy odwiedzają-
cy może czuć się bezpieczny.Zachęcamy również do korzystania z 
naszego katalogu on-line. W katalogu elektronicznym sprawdzić 
można dostępność w naszej bibliotece poszukiwanych materia-
łów, można także po zalogowaniu dokonać ich zdalnej rezerwacji 
oraz uzyskać podgląd własnego konta czytelnika z informacjami 
min. o liczbie i rodzaju wypożyczonych materiałów oraz o termi-
nach zwrotu. Gorąco zachęcamy do korzystania i odwiedzin.
Czytelniku, zwróć zaległe książki! Ogłaszamy abolicję czytelni-

czą do końca 2016 r.
Drodzy Czytelnicy! Zgłaszamy się do Was z apelem, o zwrot 
przetrzymywanych pozycji. Do końca 2016 r. ogłaszamy abolicję 
czytelniczą, tzn. wszyscy czytelnicy, którzy posiadają jakiekolwiek 
nieuregulowane zobowiązania w stosunku do biblioteki związane 
z niezwróceniem w terminie zbiorów bibliotecznych będą mogli 
rozliczyć się z biblioteką bez ponoszenia kosztów kar regulamino-
wych. Przypominamy również, że w stosunku do osób niepełno-
letnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni, 
którzy dokonali poręczenia na karcie zobowiązania.  Prosimy o 
potraktowanie sprawy bardzo poważnie. W stosunku do osób 
uchylających się od wywiązania się z zobowiązań w stosunku do 
biblioteki, placówka zgodnie z regulaminem może: skierować 
sprawę do postępowania windykacyjnego, sądowego oraz 
egzekucyjnego a także zamieścić odpowiednie dane w rejestrze 
dłużników (Krajowy Rejestr Długów) oraz pozbawić prawa do 
korzystania z usług biblioteki. O swoich zobowiązaniach w stosun-
ku do biblioteki można dowiedzieć się w Punkcie Obsługi Czytelni-
ka w GBP w Słubicach. 

Literacko i nie tylko, czyli jesień w słubickiej bibliotece
Pełno literackich atrakcji przygotowała Gminna Biblioteka Publicz-

wywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do udziału w  
otwartym konkursie ofert mogły się zgłaszać organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z chwilą 
rejestracji w KRS zostaliśmy organizacją pozarządową. Spełniliśmy 
zatem niezbędny warunek dla aplikowania o grant w ramach  
ogłoszonego konkursu. Złożyliśmy ofertę na realizację projektu 
pn. „Pomyślna przyszłość lokalnej wspólnoty 60 plus”.  Projekt 
nasz zyskał pozytywną opinię komisji konkursowej. Jest jednym z 
25 projektów realizowanych na terenie województwa mazowiec-
kiego w ramach Priorytetu 4-usługi społeczne dla osób starszych, 
w programie ASOS 2014-2020. Projekt, który realizujemy skiero-
wany jest do mieszkańców gminy Słubice. Zapewnia otwarty 
dostęp do spotkań integracyjnych, uczestnictwa w zajęciach 
promujących zdrowy styl życia: aerobik, spotkania z dietetykiem, 
pogadanki ze specjalistami z zakresu zdrowia itp. Uczestnicy 
projektu będą mieli możliwość  wyjazdu do innych organizacji 
pozarządowych na terenie Polski. Wyjazdy te pozwolą na dziele-
nie się doświadczeniami, poznawanie dobrych praktyk innych 
organizacji pozarządowych, nawiązywanie nowych więzi między-
ludzkich oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce. Realizację 
projektu rozpoczęliśmy 3 września br. W tym dniu w remizie OSP 
w Wiączeminie Polskim zorganizowaliśmy piknik integracyjny. W 
pikniku uczestniczyło około osiemdziesięciu osób. Nasze spotka-
nie obecnością swoją zaszczycili m.in. pan Krzysztof Dylicki - wójt 
oraz pan Lech Dąbrowski - przewodniczący Rady Powiatu w 
Płocku. Przekonana jestem, że uczestnicy spotkania mile je wspo-
minają. Informuję Państwa, że projekt grantowy realizować 
będziemy do końca br., a wszystkie podejmowane przez nas 
działania mają na celu integrację środowiska w którym żyjemy 
oraz rozsławianie gminy, której mieszkańcami jesteśmy. 

Teresa Kowalska 

Wolą szesnastu członków założycieli w lipcu 2015 roku postanowi-
liśmy założyć stowarzyszenie. Na zebraniu założycielskim w trakcie 
opracowywania statutu wyznaczyliśmy cele, wokół których będzie 
koncentrowała się nasza działalność. 
15 grudnia 2015 roku zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000589728. 

 
Rejestracja stowarzyszenia nadała naszej działalności status 
prawny. Dzięki temu możemy intensyfikować prowadzoną działal-
ność, pozyskiwać fundusze oraz partnerów dla rozszerzania jej 
zakresu. Pierwszym plonem rejestracji jest pozyskanie w roku 
bieżącym środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Ministerstwo ogłasza konkursy na projekty dofinanso-
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PROJEKT STOWARZYSZENIA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ SŁUBIC I OKOLIC”

oświatowych i domach kultury mające na celu wzbudzenie zainte-
resowania dzieci i młodzieży muzyką ludową i szeroko pojętym 
folklorem. Należy wspomnieć, że w bieżącym roku zajęliśmy pierw-
sze miejsce na Piątym Festiwalu Chórów „Cantare” w Rogozinie, 
zaś do najważniejszych naszych występów można zaliczyć: koncert 
w Sochaczewskim Centrum Kultury podczas I Biesiady Senioralnej, 
występ na XXV Giełdzie Rolniczej w Łącku, koncert w Nowym 
Duninowie podczas Turnieju Sołectw, reprezentowanie Gminy 
Słubice podczas Powiatowego Dnia Ziemi, występ przy Pałacu 
Państwa Olewników oraz koncert w Sali Bankietowej Rafallo w 
związku z uroczystym otwarciem drogi wojewódzkiej 575, występ 
w Kościele w Troszynie Polskim, koncert na Święcie Plonów Gminy  
Iłów w Giżycach, reprezentowanie Gminy Słubice podczas Dożynek 
Powiatowych w Wyszogrodzie czy  występ w Dziennym Domu 
Pobytu „Senior – Wigor” w Stanowie gm. Bodzanów.
 

W ostatnim czasie Grzybowianki śpiewały także na Święcie 
Michała w Stowarzyszeniu Ziarno i Festiwalu Olender Fest w 
Gminie Iłów poświęconym kulturze olenderskiej. Czynnie zaanga-

Ponad 20 występów i koncertów, audycje o tematyce ludowej 
skierowane do dzieci i młodzieży, czynny udział w ważnych wyda-
rzeniach gminnych i powiatowych, konkursach, przeglądach, 
zaangażowanie i uczestnictwo w uroczystościach kościelnych i 
państwowych to krótkie podsumowanie niekończącego się 
jeszcze sezonu artystycznego Zespołu Ludowego Grzybowianki. 
Już teraz rok 2016 możemy zaliczyć do bardzo udanych. 

Skupiliśmy się przede wszystkim na ciężkiej pracy, licznych 
próbach oraz inicjatywach kierowanych szczególnie dla lokalnej 
społeczności. Tak właśnie wyobrażamy sobie naszą misję i dalszą 
działalność. Poza reprezentowaniem Gminy Słubice w powiecie i 
województwie, staramy się propagować kulturę ludową wśród 
najmłodszych. Prowadzimy  audycje muzyczne w placówkach  
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wywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do udziału w  
otwartym konkursie ofert mogły się zgłaszać organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z chwilą 
rejestracji w KRS zostaliśmy organizacją pozarządową. Spełniliśmy 
zatem niezbędny warunek dla aplikowania o grant w ramach  
ogłoszonego konkursu. Złożyliśmy ofertę na realizację projektu 
pn. „Pomyślna przyszłość lokalnej wspólnoty 60 plus”.  Projekt 
nasz zyskał pozytywną opinię komisji konkursowej. Jest jednym z 
25 projektów realizowanych na terenie województwa mazowiec-
kiego w ramach Priorytetu 4-usługi społeczne dla osób starszych, 
w programie ASOS 2014-2020. Projekt, który realizujemy skiero-
wany jest do mieszkańców gminy Słubice. Zapewnia otwarty 
dostęp do spotkań integracyjnych, uczestnictwa w zajęciach 
promujących zdrowy styl życia: aerobik, spotkania z dietetykiem, 
pogadanki ze specjalistami z zakresu zdrowia itp. Uczestnicy 
projektu będą mieli możliwość  wyjazdu do innych organizacji 
pozarządowych na terenie Polski. Wyjazdy te pozwolą na dziele-
nie się doświadczeniami, poznawanie dobrych praktyk innych 
organizacji pozarządowych, nawiązywanie nowych więzi między-
ludzkich oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce. Realizację 
projektu rozpoczęliśmy 3 września br. W tym dniu w remizie OSP 
w Wiączeminie Polskim zorganizowaliśmy piknik integracyjny. W 
pikniku uczestniczyło około osiemdziesięciu osób. Nasze spotka-
nie obecnością swoją zaszczycili m.in. pan Krzysztof Dylicki - wójt 
oraz pan Lech Dąbrowski - przewodniczący Rady Powiatu w 
Płocku. Przekonana jestem, że uczestnicy spotkania mile je wspo-
minają. Informuję Państwa, że projekt grantowy realizować 
będziemy do końca br., a wszystkie podejmowane przez nas 
działania mają na celu integrację środowiska w którym żyjemy 
oraz rozsławianie gminy, której mieszkańcami jesteśmy. 

Teresa Kowalska 

Wolą szesnastu członków założycieli w lipcu 2015 roku postanowi-
liśmy założyć stowarzyszenie. Na zebraniu założycielskim w trakcie 
opracowywania statutu wyznaczyliśmy cele, wokół których będzie 
koncentrowała się nasza działalność. 
15 grudnia 2015 roku zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000589728. 

 
Rejestracja stowarzyszenia nadała naszej działalności status 
prawny. Dzięki temu możemy intensyfikować prowadzoną działal-
ność, pozyskiwać fundusze oraz partnerów dla rozszerzania jej 
zakresu. Pierwszym plonem rejestracji jest pozyskanie w roku 
bieżącym środków finansowych z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Ministerstwo ogłasza konkursy na projekty dofinanso-
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ludowej. Co istotne, Zespół Ludowy Grzybowianki realizuje projekt 
dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji FLZP 
"Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego, dzięki któremu możemy po 
raz kolejny przygotować dla Państwa inscenizację wesela słubic-
kiego. Jeszcze w tym roku przed nami wiele występów. Zachęcamy 
do odwiedzania naszego facebookowego profilu, wyróżniającego 
się ludowym serduszkiem stanowiącym autorskie logo Zespołu. 

Edyta Piegowska

żowaliśmy się w uroczystości kościelne podczas Odpustu Parafial-
nego, a występ Grzybowianek po sumie odpustowej skupił wokół 
naszej Świątyni liczną publiczność. Bardzo często podkreślamy, że 
wyróżnia nas wielopokoleniowość oraz łączenie tradycji z nowo-
czesnością. W Zespole śpiewają osoby z 29-letnim stażem, a także 
dzieci – uczniowie słubickiej podstawówki. To dla nas istotne, 
gdyż pokazujemy, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, tym 
samym wspiera dobre wychowanie. Podczas naszych występów 
coraz częściej pojawia się taniec i inscenizacje o tematyce 
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otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki. Ponadto zapewniły, że 
po wakacjach wrócą z uśmiechem do przedszkola. Słodki poczęstu-
nek był ostatnim elementem tej ważnej uroczystości. 

Zajęcia adaptacyjne 
Znając problemy adaptacyjne dzieci, które po raz pierwszy przekra-
czają próg przedszkola i wychodząc naprzeciw tym potrzebom w 
lipcu w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo 
przyjętych dzieci i ich rodziców. Głównym założeniem spotkań było 
wzajemne poznanie się. Ponadto celem spotkań było: zmniejszenie 
lęku i eliminowanie stresu u dzieci i ich rodziców przed nowym i 
nieznanym otoczeniem; możliwość pokazania elementów pracy 
opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej oraz zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.  Dzieci 
zapoznały się z nauczycielkami, salą zajęć, szatnią, łazienką  i placem 
zabaw.  Rodzice zapoznali się ze specyfiką pracy przedszkola. 
Wszyscy goście brali aktywny udział w zabawach integracyjnych oraz 
zabawach przy muzyce. Ponadto z dużym zaangażowaniem wspól-
nie wykonywali  prace plastyczne.  Zajęcia pozwoliły dzieciom 
oswoić się z nowymi osobami, które pojawią się w ich życiu. 
Natomiast rodzice mieli możliwość bezpośredniej obserwacji swoje-
go dziecka w grupie rówieśniczej. Spotkania przebiegły w miłej  i 
przyjaznej atmosferze.

Agnieszka Zwierzchowska
                                                                                               

Wycieczki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach
W maju dzieci z przedszkola odwiedziły bibliotekę w celu obejrzenia 
przedstawienia pt.:  „Ekologiczny Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
dzieci z Mocarzewa. Była to zupełnie inna wersja baśni, ale bardzo 
podobała się przedszkolakom. Celem spotkania było rozwijanie 
umiejętności dbania o naszą planetę. Dzieci utrwaliły wiadomości 
dotyczące  segregowania śmieci.
Po raz kolejny w maju gościliśmy w bibliotece na przedstawieniu  
„Ostatnia książka świata” w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. 
Nasze przedszkolaki przekonały się, jak ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywają książki. Z dużym zainteresowaniem śledziły losy bohate-
rów przedstawienia – Marka, misia Kryspina i Tygrysa. 
W dniu 2 czerwca odwiedziliśmy bibliotekę, aby poznać autorkę 
książek dla dzieci panią Agnieszkę Frączek. Podczas spotkania dzieci 
wysłuchały kilku wierszy oraz dowiedziały się, że w pisaniu dużą rolę 
odgrywa wyobraźnia. Pani Agnieszka przedstawiła dzieciom drogę, 
jaką musi przebyć książka, aby trafiła do ich domów. Było to bardzo 
miłe spotkanie, a dzieci wyszły z niego wzbogacone o nowe 
doświadczenia. 
Nasze przedszkolaki wiedzą, że bezpieczeństwo podczas poruszania 
się po jezdni i chodniku jest bardzo ważne, dlatego podczas space-
rów i wycieczek zakładają kamizelki odblaskowe.  Dzięki nim dzieci są 
widoczne nawet z daleka.

Happy Park
W czerwcu pojechaliśmy z naszymi wychowankami do Centrum 
Zabaw Happy Park w Stróżewku. Dzieci bawiły się na krytym placu 
zabaw, rozwijały zręczność i umiejętność orientacji w przestrzeni. 
Oprócz wspinania na konstrukcję dużą atrakcją była dmuchana 
zjeżdżalnia, malowania twarzy i wspólne zabawy przy  muzyce. 
Dzieci wróciły z wycieczki zadowolone i z uśmiechami na twarzach. 

Zakończenie roku przedszkolnego 2015/2016
24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku przed-
szkolnego. Dzieci w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami 
recytując wiersze i śpiewająca piosenki o tematyce wakacyjnej. Pani 
dyrektor podziękowała dzieciom, rodzicom i pracownikom przed-
szkola, za miniony rok i wspólnie spędzone chwile. Wszystkie dzieci 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

Pierwszego września, jak co roku, spotkaliśmy się, aby w uroczysty 
sposób pożegnać dwumiesięczny okres wakacji, a powitać nowy rok 
szkolny. Pierwszy września to także ważna data z innego powodu. W 
tym roku przypada 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. Groma-
da Zuchowa „Strażnicy Przyrody”, w krótkiej części artystycznej 
przypominała o tym wydarzeniu historycznym. Wierszem i piosenką 
zuchy uczciły pamięć poległych w walkach z okupantem niemiec-
kim. Po skończonej uroczystości zuchy złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
na Grobach Żołnierzy poległych za wolność ojczyzny na polskim 
cmentarzu w Słubicach.

Wanda Ambroziak, Grażyna Wawrzyńczak

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SŁUBICACH

oświatowych i domach kultury mające na celu wzbudzenie zainte-
resowania dzieci i młodzieży muzyką ludową i szeroko pojętym 
folklorem. Należy wspomnieć, że w bieżącym roku zajęliśmy pierw-
sze miejsce na Piątym Festiwalu Chórów „Cantare” w Rogozinie, 
zaś do najważniejszych naszych występów można zaliczyć: koncert 
w Sochaczewskim Centrum Kultury podczas I Biesiady Senioralnej, 
występ na XXV Giełdzie Rolniczej w Łącku, koncert w Nowym 
Duninowie podczas Turnieju Sołectw, reprezentowanie Gminy 
Słubice podczas Powiatowego Dnia Ziemi, występ przy Pałacu 
Państwa Olewników oraz koncert w Sali Bankietowej Rafallo w 
związku z uroczystym otwarciem drogi wojewódzkiej 575, występ 
w Kościele w Troszynie Polskim, koncert na Święcie Plonów Gminy  
Iłów w Giżycach, reprezentowanie Gminy Słubice podczas Dożynek 
Powiatowych w Wyszogrodzie czy  występ w Dziennym Domu 
Pobytu „Senior – Wigor” w Stanowie gm. Bodzanów.
 

W ostatnim czasie Grzybowianki śpiewały także na Święcie 
Michała w Stowarzyszeniu Ziarno i Festiwalu Olender Fest w 
Gminie Iłów poświęconym kulturze olenderskiej. Czynnie zaanga-

Ponad 20 występów i koncertów, audycje o tematyce ludowej 
skierowane do dzieci i młodzieży, czynny udział w ważnych wyda-
rzeniach gminnych i powiatowych, konkursach, przeglądach, 
zaangażowanie i uczestnictwo w uroczystościach kościelnych i 
państwowych to krótkie podsumowanie niekończącego się 
jeszcze sezonu artystycznego Zespołu Ludowego Grzybowianki. 
Już teraz rok 2016 możemy zaliczyć do bardzo udanych. 

Skupiliśmy się przede wszystkim na ciężkiej pracy, licznych 
próbach oraz inicjatywach kierowanych szczególnie dla lokalnej 
społeczności. Tak właśnie wyobrażamy sobie naszą misję i dalszą 
działalność. Poza reprezentowaniem Gminy Słubice w powiecie i 
województwie, staramy się propagować kulturę ludową wśród 
najmłodszych. Prowadzimy  audycje muzyczne w placówkach  
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SZKOŁA PODSTAWOWA ŚWINIARY
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rek Patryk i Woliński Bartłomiej. Swoją przewagę zdobyli dzięki 
aktywnemu i efektywnemu udziałowi w wielu konkursach. Oprócz 
dyplomu  nadającego tytuł, klasa otrzymała przechodni puchar, 
który w bieżącym roku szkolnym powędruje do kolejnej „super 
klasy”. 

STRAŻNICY UŚMIECHU
W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole są realizowane treści 
programu profilaktycznego „Strażnicy uśmiechu”. Program ten, to 
cykl zajęć psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 
scenariuszy, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 
15 lat.
Celem programu jest zapewnienie spójnych oddziaływań wycho-
wawczych szkoły oraz rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonal-
nych dzieci i młodzieży, które wpłyną na poprawę efektów naucza-
nia.
Dzieci uczestnicząc w zajęciach, uczą się:
- rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć,
- rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny,
- budowania poczucia własnej wartości,
- nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami.
Spotkania są prowadzone w klasach przez wychowawców, w 
ramach zajęć dodatkowych, jeden raz w tygodniu.

M. Szymańska

SUPER KLASA
„ SUPER KLASA” – taki tytuł nosił nasz szkolny konkurs ogłoszony 
przez samorząd uczniowski  w II półroczu ubiegłego roku szkolnego. 
Adresowany dla uczniów klas IV-VI, a celem jego było: zintegrowanie 
zespołów klasowych, motywowanie do aktywności na rzecz środo-
wiska szkolnego i lokalnego,  promowanie nauki, rozwijanie zainte-
resowań, podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych 
zachowań,  aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą, 
wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji i 
wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.
 O wyniku końcowym decydowała suma punktów uzyskanych przez 
klasę w podanych poniżej obszarach działalności: udział w akcjach 
charytatywnych, postawy patriotyczne, dbałość o wystrój i estetykę 
klasy, wyniki w nauce i zachowaniu, czytelnictwo, zaangażowanie 
rodziców w życie szkoły, udział w akcjach i wydarzeniach organizo-
wanych przez szkołę. Przewidziano także punkty bonusowe przyzna-
ne na koniec, w zależności od zaangażowania i inicjatyw klasy. Pani 
dyrektor dysponowała pulą 30 punktów. Uczniowie ochoczo 
przystąpili do zdobywania punktów i rywalizacja okazała się dość 
wyrównana. Ostatecznie po podsumowaniu wszystkiego tytuł 
„SUPER KLASY” otrzymała ubiegłoroczna klasa VI – Ambroziak 
Klaudia, Dziewulski Mateusz, Milczarska Maja, Nowicki Kuba, Smola-

Klasa IIIb była na spektaklu pt. „Kamienie na szaniec” przygotowa-
nym przez Narodowy Teatr Edukacji. Uczniowie w tym roku omawia-
ją książkę A. Kamieńskiego „Kamienie na szaniec”, więc spektakl 
przybliżył im tematykę powieści oraz dał możliwość zobaczenia 
realiów epoki wojennej. Aktorzy ubrani byli według panującej wtedy 
mody. Nie zabrakło też munduru oficera niemieckiego, broni, mebli, 
radia. Spektakl na pewno poszerzył ich wiadomości o wojnie. 
Klasy pierwsze z okazji Dnia Chłopca pojechały wyhasać się na 
Sobótce w Płocku. Miały tam zorganizowany czas. Był park linowy i 
paintball. Wrażeń mieli co nie miara. Po niektórych śmiałków 
instruktorzy musieli wchodzić na drzewa, by odtransportować ich 
bezpiecznie na ziemię. Na koniec pobytu pierwszoklasiści mieli 
jeszcze przygotowany grill, więc głodni do domu nie wrócili.
Klasy drugie uczciły Dzień Chłopca podczas ogniska. Było pieczenie 
kiełbasek i pianek. Uczniowie przygotowali różne konkurencje 
sportowe. Było przeciąganie liny, wożenie na palecie. Rywalizowali 
między sobą i wspaniale się bawili co widać na zdjęciach. 

M.K

Nowy rok szkolny 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum w 
Słubicach

1 września 2016 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Jaki będzie? 
Trudno na to pytanie odpowiedzieć w związku ze zmianami, jakie 
szykuje wszystkim gimnazjom ministerstwo oświaty. Mimo pesymi-
stycznych prognoz co do dalszego istnienia naszej szkoły rok szkolny 
rozpoczął się tak samo jak w ostatnich latach. Spotkaliśmy się na sali 
gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia 
ważnych wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku. 
Druga część uroczystości była poświęcona już sprawom bieżącym. 
Zostały przedstawione klasy pierwsze. Wychowawczyniami zostały: 
Izabela Kozłowska będzie opiekować się klasą IA, a Ewelina Kopeć - 
klasą IB. Obydwie klasy liczą po 26 osób. 
Bardzo serdecznie witamy ich w gronie gimnazjalistów, a wszystkim 
uczniom życzymy samych piątek i szóstek.

Wycieczkowy wrzesień
We wrześniu odbyły się już pierwsze wycieczki klasowe.

SPORT  W GIMNAZJUM
14-01-2016 r. - Łąck- zawody rejonowe w halową piłkę nożną chłop-
ców - I miejsce,
23-02-2016 r. - Gąbin- zawody rejonowe w piłkę ręczną chłopców i 
dziewcząt  - chłopcy I miejsce; dziewczęta II miejsce,
28-04-2016 r.  Słubice- zawody rejonowe w piłkę nożną sześciooso-
bową- chłopcy I miejsce.
Finały powiatowe (do finału powiatowego awansują zawsze po dwie 
najlepsze szkoły z rejonów Wyszogród, Bielsk, Gąbin, Proboszczewice)
20-10-2015 r. - sztafetowe biegi przełajowe w Podgórzu  - IV miejsce 
chłopcy; VIII miejsce dziewczęta,

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Publicznego Gimnazjum w 
Słubicach brali udział w wielu imprezach sportowych rangi rejono-
wej, powiatowej i międzypowiatowej. Praktycznie z każdych 
zawodów przywozili puchary, medale i dyplomy. Oto najważniejsze 
osiągnięcia sportowe gimnazjalistów, zawody rejonowe (Duninów, 
Łąck, Gąbin, Dobrzyków, Słubice):
13-11-2015 r. – unihokej w Gąbinie – chłopcy I miejsce; dziewczęta 
II miejsce,
11-12-2015 r. - Dobrzyków- zawody rejonowe w koszykówkę dziew-
cząt i chłopców- dziewczęta I miejsce; chłopcy I miejsce,
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WYDARZENIA

Siedziska dla kibiców
Zgodnie  z wymogami licencyjnymi dla klubów uczestniczących w 
rozgrywkach w klasie „B” Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w 
sezonie 2015/2016, stadion lub obiekt sportowy powinien być 
wyposażony w 50 miejsc siedzących dla kibiców. Miejsca te muszą 
być trwale przymocowane do podłoża. Mając na uwadze wskazane 
wymogi, a także rozgrywki piłkarskie Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „MAZOWIA” Słubice,Gmina Słubice zakupiła 
siedziska oraz profile stalowe, które posłużyły do montażu krzesełek 
przy boisku – stadionie w Słubicach. Pracownicy zatrudnieni w 
Urzędzie Gminy Słubice wykonali stelaże pod siedziska, a montażem 
krzesełek zajęli się członkowie Klubu. 

M. Zieliński, P. Felczak, P. Fryziak, M. Chmielewski, A. Łuczak,
Ł. Felczak, A. Skrobosz, K. Kraska, M. Nowakowski, J. Ziółkowski
09-05-2016 r. Słubice- Finał powiatowy w piłkę nożną sześcioosobo-
wą- III miejsce M. Zieliński, P. Felczak, P. Fryziak, M. Chmielewski, A. 
Łuczak,  Ł. Felczak, K. Kraska, M. Nowakowski, J. Ziółkowski
30-05-2016 r. Radzanowo- Międzypowiatowy turniej piłki ręcznej o 
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Radzanowie- dziewczęta I miejsce 
(M. Wasilewska, D. Seklecka, K. Smolarek, K. Józwik, W. Buła, N. 
Kowalczyk, I. Kowalik, J. Olkowicz, M. Durmaj, K. Kuźnicka),
chłopcy I miejsce (Ł. Felczak, P. Fryziak, D. Nowicki, M. Zieliński, K. 
Smolarek, J. Ziółkowski, K. Kraska, A. Łuczak, A. Skrobosz, M. Chmie-
lewski, M. Nowakowski)
Uczniowie gimnazjum dzięki przychylności kierownika hali sporto-
wej w Iłowie bardzo często mogą korzystać z tego obiektu szlifując 
formę przed zawodami. Rozegrali wiele meczy sparingowych z 
gimnazjum w Iłowie w piłkę ręczną i halową piłkę nożną. Uczniowie 
z Iłowa gościli również wiele razy na meczach sparingowych na 
naszym Orliku. Nauczyciele wychowania fizycznego chcą podzięko-
wać rodzicom, którzy dowozili uczniów na zawody i  halę w Iłowie. 
Bez ich  pomocy i zaangażowania nie odnieśli byśmy tylu spektaku-
larnych sukcesów w sporcie. Odchodzącym klasom trzecim życzymy 
wielu sukcesów sportowych w wybranej szkoły. 

Iwona i Dariusz Krzewiccy

05-11-2015 r. - indywidualne biegi przełajowe w Podgórzu – dziew-
częta   II miejsce Dominika Wójcicka, VI miejsce Izabela Kowalik,
- chłopcy III miejsce Matusiak Marcin, VI Kraska Konrad, VIII Nowa-
kowski Marcin, IX Chmielewski Mateusz,
25-11-2015 r. Radzanowo- Finał Powiatowy w unihokeja chłopców – 
II miejsce (M. Chmielewski, A. Skrobosz, Ł. Felczak, M. Matusiak, A. 
Łuczak, K. Kraska, M. Nowakowski, J. Ziółkowski)
Listopad 2015 r.  Radzanowo- Finał Powiatowy w unihokeju dziew-
cząt- III miejsce (D. Seklecka, M. Wasilewska, K. Józwik, K. Smolarek, 
W. Buła, N. Kowalczyk, I. Kowalik)
14-12-2015 r. Bielsk- Finał Powiatowy w koszykówkę dziewcząt – V 
miejsce
16-12-2015 r. Słupno- Finał Powiatowy w koszykówkę chłopców- III miejsce 
(D. Dymek, D. Gronek, K. Kaliński, D. Maryniak, J. Piątkowski, B. Podleśny, W. 
Woliński, J. Ziółkowski, M. Chmielewski)
21-01-2016 r. Drobin- Finał powiatowy w piłce halowej chłopców- II miejsce
M. Kłys, M. Chmielewski, A. Łuczak, A. Skrobosz, P. Felczak, Ł. Felczak 
J. Ziółkowski, M. Zieliński, K. Kraska
02-03-2016 r. Drobin- Finał powiatowy w piłkę ręczną dziewcząt- IV 
miejsce
04-03-2016 r. Radzanowo- Finał powiatowy w piłkę ręczną chłop-
ców- II miejsce

Klasa IIIb była na spektaklu pt. „Kamienie na szaniec” przygotowa-
nym przez Narodowy Teatr Edukacji. Uczniowie w tym roku omawia-
ją książkę A. Kamieńskiego „Kamienie na szaniec”, więc spektakl 
przybliżył im tematykę powieści oraz dał możliwość zobaczenia 
realiów epoki wojennej. Aktorzy ubrani byli według panującej wtedy 
mody. Nie zabrakło też munduru oficera niemieckiego, broni, mebli, 
radia. Spektakl na pewno poszerzył ich wiadomości o wojnie. 
Klasy pierwsze z okazji Dnia Chłopca pojechały wyhasać się na 
Sobótce w Płocku. Miały tam zorganizowany czas. Był park linowy i 
paintball. Wrażeń mieli co nie miara. Po niektórych śmiałków 
instruktorzy musieli wchodzić na drzewa, by odtransportować ich 
bezpiecznie na ziemię. Na koniec pobytu pierwszoklasiści mieli 
jeszcze przygotowany grill, więc głodni do domu nie wrócili.
Klasy drugie uczciły Dzień Chłopca podczas ogniska. Było pieczenie 
kiełbasek i pianek. Uczniowie przygotowali różne konkurencje 
sportowe. Było przeciąganie liny, wożenie na palecie. Rywalizowali 
między sobą i wspaniale się bawili co widać na zdjęciach. 

M.K

Nowy rok szkolny 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum w 
Słubicach

1 września 2016 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Jaki będzie? 
Trudno na to pytanie odpowiedzieć w związku ze zmianami, jakie 
szykuje wszystkim gimnazjom ministerstwo oświaty. Mimo pesymi-
stycznych prognoz co do dalszego istnienia naszej szkoły rok szkolny 
rozpoczął się tak samo jak w ostatnich latach. Spotkaliśmy się na sali 
gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia 
ważnych wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku. 
Druga część uroczystości była poświęcona już sprawom bieżącym. 
Zostały przedstawione klasy pierwsze. Wychowawczyniami zostały: 
Izabela Kozłowska będzie opiekować się klasą IA, a Ewelina Kopeć - 
klasą IB. Obydwie klasy liczą po 26 osób. 
Bardzo serdecznie witamy ich w gronie gimnazjalistów, a wszystkim 
uczniom życzymy samych piątek i szóstek.

Wycieczkowy wrzesień
We wrześniu odbyły się już pierwsze wycieczki klasowe.

14-01-2016 r. - Łąck- zawody rejonowe w halową piłkę nożną chłop-
ców - I miejsce,
23-02-2016 r. - Gąbin- zawody rejonowe w piłkę ręczną chłopców i 
dziewcząt  - chłopcy I miejsce; dziewczęta II miejsce,
28-04-2016 r.  Słubice- zawody rejonowe w piłkę nożną sześciooso-
bową- chłopcy I miejsce.
Finały powiatowe (do finału powiatowego awansują zawsze po dwie 
najlepsze szkoły z rejonów Wyszogród, Bielsk, Gąbin, Proboszczewice)
20-10-2015 r. - sztafetowe biegi przełajowe w Podgórzu  - IV miejsce 
chłopcy; VIII miejsce dziewczęta,

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Publicznego Gimnazjum w 
Słubicach brali udział w wielu imprezach sportowych rangi rejono-
wej, powiatowej i międzypowiatowej. Praktycznie z każdych 
zawodów przywozili puchary, medale i dyplomy. Oto najważniejsze 
osiągnięcia sportowe gimnazjalistów, zawody rejonowe (Duninów, 
Łąck, Gąbin, Dobrzyków, Słubice):
13-11-2015 r. – unihokej w Gąbinie – chłopcy I miejsce; dziewczęta 
II miejsce,
11-12-2015 r. - Dobrzyków- zawody rejonowe w koszykówkę dziew-
cząt i chłopców- dziewczęta I miejsce; chłopcy I miejsce,

którym mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. W uroczystości 
udział wzięli m.in. kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w 
Płocku – Marlena Mazurska; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk; radny Rady Powiatu 
Płockiego – Józef Walewski; wójt, prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki; przewodnicząca Rady Gminy 
Słubice – Katarzyna Milczarek; delegacje OSP z Dobrzykowa, Troszy-
na, Suchodołu oraz terenu gminy Słubice, przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP w Płocku oraz przedstawiciele Koła Łowieckiego 
KAMPINOS. W części artystycznej uroczystości zaprezentowała się 
orkiestra dęta przy OSP Słubice pod  batutą kapelmistrza Szymona 
Ogrzebacza, Zespół Ludowy „Grzybowianki”, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Świniarach oraz Zespół 
Tańca Ludowego „MAZOVIA” działający przy Akademickim Centrum 
Kultury Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
W przemówieniu skierowanym do organizatorów Wójt Gminy – 
Krzysztof Dylicki podkreślił, że „był czas, że ten plac, cały ten teren 
był zalany wodą. Był czas traumy, smutku i rozpaczy – ale dzisiaj jest 
czas relaksu i beztroskiej zabawy. Wykorzystajmy wspólnie ten czas, 
aby miał on charakter nie tylko integracyjny i scalający, ale również 
kreujący pozytywny wizerunek wszystkich tu obecnych”. Na zakoń-
czenie zwrócił się do organizatorów słowami „Niech Wasz trud i 
wysiłek przyniesie satysfakcję i owocuje ludzką życzliwością. Życzę 
abyście byli zadowoleni i dumni, że po raz kolejny, tu w Wiączeminie 
Polskim udało się zorganizować coś czego miejscowe społeczeństwo 

W  niedzielę, 3 lipca br., w Wiączeminie Polskim po raz dziesiąty 
odbył się piknik rekreacyjno – rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. 
Organizatorem tej uroczystości była jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiączeminie Polskim. Uroczystość współfinansowała 
także gmina Słubice. 

Piknik strażacki  rozpoczęła o godzinie 12.00  polowa msza święta 
odprawiona przez proboszcza parafii Zyck – księdza Stanisława 
Pakiełę. Podczas mszy ksiądz proboszcz modlił się w intencji straża-
ków, ich bezpieczeństwa podczas wykonywania swoich zadań, dzięki  

POWITANIE LATA 2016

MAZOWIA SŁUBICE
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Podstawowej w Świniarach oraz Zespół 
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Krzysztof Dylicki podkreślił, że „był czas, że ten plac, cały ten teren 
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W  niedzielę, 3 lipca br., w Wiączeminie Polskim po raz dziesiąty 
odbył się piknik rekreacyjno – rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. 
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Pożarnej w Wiączeminie Polskim. Uroczystość współfinansowała 
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Komendant Gminny Związku OSP RP Wiesław Cichosz. Dzięki uprzej-
mości właścicielki pałacu w Studzieńcu Pani Danuty Olewnik-Cie-
plińskiej oraz rodziny Olewników, która udostępniła teren i włączyła 
się w organizację, część oficjalna odbyła się na placu przed pałacem 
w Studzieńcu.
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej. Wystąpił  
zespół ludowy  Grzybowianki. Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście. Po wystąpieniach  i krótkiej części artystycznej przy taktach 
marszowych wykonanych przez kapelę zespołu ludowego Grzyb-
wianki odbyło się przejście do miejsca gdzie, po wcześniejszym 
zatrzymaniu ruchu przez policję i strażaków ochotników z OSP 
Słubice, nastąpiło uroczyste poświęcenie celebrowane przez księdza 
Ryszarda Chludzińskiego oraz symboliczne otwarcie zmodernizowa-
nego odcinka drogi. Otwarcia dokonali Marszałek Województwa 
Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, 
Przewodniczący Rady Powiatu – Lech Dąbrowski, radny Rady Powia-
tu Płockiego – Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof 
Dylicki, właścicielka pałacu w Studzieńcu – Danuta Olewnik-Ciepliń-
ska oraz Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
rejonu drogowego Gostynin - Płock – Mirosław Kaczmarek. Następ-
nie zaproszeni goście przejechali zmodernizowanym odcinkiem 
drogi do miejscowości Grzybów. Uroczystość zakończyło spotkanie 
w sali bankietowej RAFALLO w Bończy.

red.

26 sierpnia br., w Studzieńcu odbyła się uroczystość związana z 
poświęceniem i otwarciem zmodernizowanego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 575.  Zmodernizowano ponad 6 km drogi od 
miejscowości Studzieniec do miejscowości Grzybów z wyłączeniem 
przejścia przez Słubice. W ramach przeprowadzonych robót droga 
zyskała nową nawierzchnię bitumiczną. Powstały nowe pobocza z 
kruszywa, odtworzono odwodnienie drogi w postaci odmulenia 
rowów przydrożnych, wykonano przepusty pod zjazdami oraz nowe 
oznakowanie poziome i pionowe. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 
ponad 3,8 mln zł. Środki pochodziły z budżetu województwa mazo-
wieckiego.
W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego Tomasz Kominek, dyrektor Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Wieczorek, Starosta Płocki 
Mariusz Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, 
Radny Rady Powiatu Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice Krzysztof 
Dylicki, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mirosław Kaczmarek, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, 
Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, Komendant 
Komisariatu Policji w Gąbinie Piotr Donarski, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP Marek Tarka, 

Dla wszystkich organizatorzy przygotowali grochówkę, a zaprzyjaź-
nione Koło Łowieckie KAMPINOS – pieczonego dzika. Darmowa, 
integracyjna zabawa taneczna była zwieńczeniem tego pikniku.

red.

oczekuje z utęsknieniem. Dziękuję za stworzenie takiej atmosfery, 
która myślę, że pozostawi w naszej osobowości nie tylko miłe wspo-
mnienia, ale po wysłuchaniu i analizie słów księdza proboszcza – 
również trwałe wartości”.

OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 575

delegacji gminnej znaleźli się również radni, sołtysi, członkowie 
OSP oraz przedstawiciele różnych środowisk gminnych. Twórcami 
wieńca dożynkowego będącego symbolem trudu rolników gminy, 
były  

W niedzielę 18 września br., w Wyszogrodzie zorganizowane zosta-
ło powiatowe święto plonów. W uroczystościach wzięła udział 
liczna delegacja Gminy Słubice z wójtem Krzysztofem Dylickim i 
przewodniczącą Rady Gminy Katarzyną Milczarek, na czele. W 

DOŻYNKI WYSZOGRÓD

WYDARZENIA
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WYDARZENIA
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Gmina Słubice wystawiła stoisko promocyjne, na którym degusto-
wano potrawy przygotowane staraniem pań z KGW Słubice, ciasta 
wypieczone przez firmę „Rafallo” z Bończy oraz dorodny chleb 
wypieczony w piekarni Gminnej Spółdzielni „SCh” w Słubicach. Na 
stoisku swoje smakowitości i działalność prezentowały członkinie 
Spółdzielni Socjalnej „COR ET MANUS. JAK U ELI” z Grzybowa.
Na specjalnie przygotowanej foto-gazetce pokazano atrakcje gminy. 
W namiocie śpiewały „Grzybowianki” i wesoło przygrywała kapela 
zespołu. „Grzybowianki” przygotowały też kosz wypełniony owoca-
mi ziemi słubickiej, który ozdobił scenę dożynkową.Stowarzyszenie 
„Nasza przyszłość Słubic i okolic” z Grzybowa wystawiło potrawy i 
prezentowało swój dorobek w oddzielnym namiocie.
W korowodzie dożynkowym nie zabrakło pocztów sztandarowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które wystawiły jednostki ze Słubic 
(Marek Bogiel, Leszek Zwierzchowski i Przemysław Adamowicz) oraz 
z Wiączemina Polskiego (Krzysztof Izbiński, Wiesław Seweryn i Piotr 
Smolarek).
Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie odznaczeń. Wśród 
grona odznaczonych i wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele 
gminy. Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego odznaczony 
został pan Andrzej Markiewicz, mieszkaniec Słubic, a statuetki 
„Dobry Gospodarz” wręczono Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Słubicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim. 
W imieniu wskazanych jednostek przyznane statuetki odebrali 
Marek Tarka prezes OSP Słubice oraz Ryszard Olczak naczelnik OSP 
Wiączemin Polski.

red.

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach. Pomiędzy dwiema
równoległymi parami owalnych ściętych „ramion” panie przewlekły 
białą i czerwoną szarfę, która symbolizowała barwy narodowe 
Polski. Kształt wieńca przypominał kształt Ziemi. Cztery jego ramiona 
to symbol czterech stron świata i czterech żywiołów. Przestrzeń 
pomiędzy ramionami wieńca wypełniona została z jednej strony 
herbem gminy, a z drugiej krzyżem.
O godz. 10 przed kościołem pw. Świętej Trójcy zebrały się delegacje 
wieńcowe i poczty sztandarowe.Godzinę później rozpoczęła się 
dziękczynna msza święta w intencji mieszkańców Powiatu Płockie-
go.Przewodniczyli jej ks. prałat Janusz Mackiewicz - dziekan dekana-
tu wyszogrodzkiego, oraz ks. proboszcz Grzegorz Sławomir Przybyłek

Podczas mszy nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, pod 
koniec eucharystii starosta Mariusz Bieniek podziękował księżom za 
modlitwę i zaprosił wszystkich do udziału w uroczystym korowodzie, 
który udał się w kierunku Rynku. Najpierw zabrzmiał hymn państwo-
wy, po nim Mariusz Pogonowski, który prowadził tę część uroczysto-
ści, przywitał przybyłych gości. Znaleźli się wśród nich m.in.: Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, posłowie na Sejm 
RP Piotr Zgorzelski i Anna Cicholska, Senator RP Marek Martynow-
ski, Prezes Krajowej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor 
Szmulewicz, radni województwa mazowieckiego, radni powiatu 
płockiego z przewodniczącym Lechem Dąbrowskim na czele, 
wicestarosta Iwona Sierocka, wójtowie, burmistrzowie oraz radni 
poszczególnych gmin powiatu płockiego i powiatów ościennych.
Starostami dożynek byli Marzena Szymerska i Gabriel Stobiecki.
Rolę gospodarzy dożynek pełnili Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz 
Jan Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Przed nami okres jesienno-zimowy, czyli czas kiedy trzeba będzie 
ogrzewać budynki. Przypominamy o sprawdzeniu drożności przewo-
dów spalinowych oraz przeglądzie pieca przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego. Warto również zaopatrzyć się w czujniki czadu. Czad 
jest bezwonny i bezbarwny, możemy go wdychać i nie zdawać sobie 
z tego sprawy. Warto wiedzieć, że pierwszym objawem zatrucia 
czadem jest ból głowy. W następnej kolejności pojawiają się: zawro-
ty głowy, wymioty, uczucie oszołomienia, osłabienia, bóle kończyn, 
konwulsje, przyspieszenie tętna i oddechu, utrata przytomności, a w 
wypadku ekspozycji na bardzo duże stężenie czadu, w krótkim czasie 
zgon. Charakterystycznym objawem ostrego zatrucia tlenkiem 
węgla jest także wyraźnie czerwone zabarwienie skóry. W przypadku 
wystąpienia takich objawów lub podejrzenia możliwości wystąpie-
nia czadu należy bezwzględnie wezwać pogotowie (numer alarmo-
wy 999 lub 112) oraz straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112). 
W wielu przypadkach bezpieczne wejście do budynku możliwe jest 
tylko w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: 

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

Miniony kwartał była bardzo pracowity dla strażaków. Od lipca do 
końca września br. interweniowali aż przy 69 zdarzeniach, z czego 68 
interwencji podejmowali druhowie z OSP w Słubicach, a druhowie z 
OSP w Łaziskach brali udział w 3 zdarzeniach. Najwięcej interwencji 
(31) dotyczyło miejscowych zagrożeń, w tym usuwania gniazd 
owadów błonkoskrzydłych oraz niebezpiecznych gałęzi. 18 
interwencji dotyczyło zdarzeń związanych z wichurami i nawałnica-
mi. 14 razy strażacy gasili pożary, 5 razy udawali się do wypadków 
drogowych, a jeden raz, pierwszy raz w historii, strażacy ściągali z 
drzewa przestraszonego i wygłodniałego kota.
Przypominamy, wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa należy 
bezwzględnie zgłaszać na numer alarmowy Państwowej Straży 
Pożarnej 998 lub ogólny numer alarmowy 112. Po przekazaniu 
niezbędnych danych, dyspozytor podejmie decyzję czy niezbędna 
jest interwencja straży pożarnej lub przekaże zgłoszenie do innych 
służb. W przypadku pożarów, wypadków lub wielu innych zdarzeń 

bardzo ważny jest czas reakcji. Nie czekajmy, aż ktoś za nas zgłosi to 
odpowiednim służbom.
W przywołanym wcześniej okresie z żalem pożegnaliśmy Druha 
Mieczysława Frankowskiego z OSP w Juliszewie. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się zgodnie z tradycją strażacką, przy obecności 
sztandarów jednostek OSP oraz dźwiękach syren zamontowanych 
na samochodach strażackich.
W dniach 26-28 września w gminie Łąck odbyły się V Regionalne 
Mistrzostwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Painballu, których 
organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Miło nam poinformować, iż drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach w składzie: Michał Dylicki - dowódca, 
Piotr Bogiel, Sebastian Chaber, Bartłomiej Tomasik i Krzysztof 
Kaczmarek otrzymała dwa bony. Pierwszy opiewał na kwotę 2000 zł 
za udział w Regionalnych Mistrzostwach, natomiast drugi w kwocie 
1000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii "Regulaminy wojskowe". 

SEKTOR STRAŻACKI
INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
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W niedzielę 18 września br., w Wyszogrodzie zorganizowane zosta-
ło powiatowe święto plonów. W uroczystościach wzięła udział 
liczna delegacja Gminy Słubice z wójtem Krzysztofem Dylickim i 
przewodniczącą Rady Gminy Katarzyną Milczarek, na czele. W 

Przed nami okres jesienno-zimowy, czyli czas kiedy trzeba będzie 
ogrzewać budynki. Przypominamy o sprawdzeniu drożności przewo-
dów spalinowych oraz przeglądzie pieca przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego. Warto również zaopatrzyć się w czujniki czadu. Czad 
jest bezwonny i bezbarwny, możemy go wdychać i nie zdawać sobie 
z tego sprawy. Warto wiedzieć, że pierwszym objawem zatrucia 
czadem jest ból głowy. W następnej kolejności pojawiają się: zawro-
ty głowy, wymioty, uczucie oszołomienia, osłabienia, bóle kończyn, 
konwulsje, przyspieszenie tętna i oddechu, utrata przytomności, a w 
wypadku ekspozycji na bardzo duże stężenie czadu, w krótkim czasie 
zgon. Charakterystycznym objawem ostrego zatrucia tlenkiem 
węgla jest także wyraźnie czerwone zabarwienie skóry. W przypadku 
wystąpienia takich objawów lub podejrzenia możliwości wystąpie-
nia czadu należy bezwzględnie wezwać pogotowie (numer alarmo-
wy 999 lub 112) oraz straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112). 
W wielu przypadkach bezpieczne wejście do budynku możliwe jest 
tylko w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: 

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

Dodatkowo każdy z członków drużyny otrzymał imienne zaświadcze-
nie o ukończonych kursach i szkoleniach podczas trwania 
Mistrzostw.

Druhowie z jednostek z terenu gminy Słubice tradycyjnie wraz ze 
sztandarami brali udział w uroczystościach okolicznościowych oraz 
kościelnych. Jednymi z ważniejszych wydarzeń były: Dożynki Powia-
tu Płockiego w Wyszogrodzie, gdzie pojawiły się poczty sztandarowe 
OSP w Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim oraz Odpust Parafial-
ny w Słubicach.
Od 20 do 22 sierpnia trwały poszukiwania mężczyzny, który prawdo-
podobnie utonął kąpiąc się w Wiśle. W akcji ratunkowej oraz poszu-
kiwawczej udział brali druhowie z OSP w Słubicach oraz m.in. straża-
cy z Płocka, Warszawy, Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. 
Ciało mężczyzny zostało odnalezione w rzece na wysokości miejsco-
wości Wiączemin Polski. 

Miniony kwartał była bardzo pracowity dla strażaków. Od lipca do 
końca września br. interweniowali aż przy 69 zdarzeniach, z czego 68 
interwencji podejmowali druhowie z OSP w Słubicach, a druhowie z 
OSP w Łaziskach brali udział w 3 zdarzeniach. Najwięcej interwencji 
(31) dotyczyło miejscowych zagrożeń, w tym usuwania gniazd 
owadów błonkoskrzydłych oraz niebezpiecznych gałęzi. 18 
interwencji dotyczyło zdarzeń związanych z wichurami i nawałnica-
mi. 14 razy strażacy gasili pożary, 5 razy udawali się do wypadków 
drogowych, a jeden raz, pierwszy raz w historii, strażacy ściągali z 
drzewa przestraszonego i wygłodniałego kota.
Przypominamy, wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa należy 
bezwzględnie zgłaszać na numer alarmowy Państwowej Straży 
Pożarnej 998 lub ogólny numer alarmowy 112. Po przekazaniu 
niezbędnych danych, dyspozytor podejmie decyzję czy niezbędna 
jest interwencja straży pożarnej lub przekaże zgłoszenie do innych 
służb. W przypadku pożarów, wypadków lub wielu innych zdarzeń 

bardzo ważny jest czas reakcji. Nie czekajmy, aż ktoś za nas zgłosi to 
odpowiednim służbom.
W przywołanym wcześniej okresie z żalem pożegnaliśmy Druha 
Mieczysława Frankowskiego z OSP w Juliszewie. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się zgodnie z tradycją strażacką, przy obecności 
sztandarów jednostek OSP oraz dźwiękach syren zamontowanych 
na samochodach strażackich.
W dniach 26-28 września w gminie Łąck odbyły się V Regionalne 
Mistrzostwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Painballu, których 
organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Miło nam poinformować, iż drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach w składzie: Michał Dylicki - dowódca, 
Piotr Bogiel, Sebastian Chaber, Bartłomiej Tomasik i Krzysztof 
Kaczmarek otrzymała dwa bony. Pierwszy opiewał na kwotę 2000 zł 
za udział w Regionalnych Mistrzostwach, natomiast drugi w kwocie 
1000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii "Regulaminy wojskowe". 

spotkaniach prowadzonych przez grupę ,,Nadzieja” na których 
zwykle mówi prowadzący lub jeden ze spikerów, którzy dzielą się 
doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swojego 
zdrowienia. Spotkania grupy ,,Nadzieja” zostały zgłoszone do 
ogólnopolskiego wykazu ,,Region Warszawski” i od miesiąca grudnia 
odbywać się będą w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o 
godz.15⁰⁰ na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. 
Najbliższe terminy spotkań to: 30 październik, 4 listopad i 20 listopad 
b.r. Bliższe informacje udzielane są pod nr. Tel. 24 231 17 44 lub w 
siedzibie GOPS w Słubicach. Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.

Jacek Markowski

Szanowni Państwo GKRPA w Słubicach uprzejmie informuje, że 
powołana do istnienia w maju br. grupa wsparcia  A A ,,Nadzieja” 
funkcjonuje i zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach. Członkowie 
grupy ,,Nadzieja” wraz z wolontariuszami Fundacji Biura Służby 
Krajowej AA uczestniczyli w 24 Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwości 
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, które odbyło się w dniach 
29-31 lipiec 2016 r. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem 
,,Zwolnij i ciesz się życiem”. W miesiącu wrześniu bieżącego roku w 
miejscowości Woźniaków pow. Kutnowski odbyły się również trzy 
dniowe ,,Warsztaty 12 Kroków” w których uczestniczyli członkowie 
grupy ,,Nadzieja”. Każdy może uczestniczyć w otwartych mitingach - 

„NADZIEJA”
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Dodatkowo każdy z członków drużyny otrzymał imienne zaświadcze-
nie o ukończonych kursach i szkoleniach podczas trwania 
Mistrzostw.

Druhowie z jednostek z terenu gminy Słubice tradycyjnie wraz ze 
sztandarami brali udział w uroczystościach okolicznościowych oraz 
kościelnych. Jednymi z ważniejszych wydarzeń były: Dożynki Powia-
tu Płockiego w Wyszogrodzie, gdzie pojawiły się poczty sztandarowe 
OSP w Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim oraz Odpust Parafial-
ny w Słubicach.
Od 20 do 22 sierpnia trwały poszukiwania mężczyzny, który prawdo-
podobnie utonął kąpiąc się w Wiśle. W akcji ratunkowej oraz poszu-
kiwawczej udział brali druhowie z OSP w Słubicach oraz m.in. straża-
cy z Płocka, Warszawy, Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. 
Ciało mężczyzny zostało odnalezione w rzece na wysokości miejsco-
wości Wiączemin Polski. 

Miniony kwartał była bardzo pracowity dla strażaków. Od lipca do 
końca września br. interweniowali aż przy 69 zdarzeniach, z czego 68 
interwencji podejmowali druhowie z OSP w Słubicach, a druhowie z 
OSP w Łaziskach brali udział w 3 zdarzeniach. Najwięcej interwencji 
(31) dotyczyło miejscowych zagrożeń, w tym usuwania gniazd 
owadów błonkoskrzydłych oraz niebezpiecznych gałęzi. 18 
interwencji dotyczyło zdarzeń związanych z wichurami i nawałnica-
mi. 14 razy strażacy gasili pożary, 5 razy udawali się do wypadków 
drogowych, a jeden raz, pierwszy raz w historii, strażacy ściągali z 
drzewa przestraszonego i wygłodniałego kota.
Przypominamy, wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa należy 
bezwzględnie zgłaszać na numer alarmowy Państwowej Straży 
Pożarnej 998 lub ogólny numer alarmowy 112. Po przekazaniu 
niezbędnych danych, dyspozytor podejmie decyzję czy niezbędna 
jest interwencja straży pożarnej lub przekaże zgłoszenie do innych 
służb. W przypadku pożarów, wypadków lub wielu innych zdarzeń 

bardzo ważny jest czas reakcji. Nie czekajmy, aż ktoś za nas zgłosi to 
odpowiednim służbom.
W przywołanym wcześniej okresie z żalem pożegnaliśmy Druha 
Mieczysława Frankowskiego z OSP w Juliszewie. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się zgodnie z tradycją strażacką, przy obecności 
sztandarów jednostek OSP oraz dźwiękach syren zamontowanych 
na samochodach strażackich.
W dniach 26-28 września w gminie Łąck odbyły się V Regionalne 
Mistrzostwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Painballu, których 
organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Miło nam poinformować, iż drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach w składzie: Michał Dylicki - dowódca, 
Piotr Bogiel, Sebastian Chaber, Bartłomiej Tomasik i Krzysztof 
Kaczmarek otrzymała dwa bony. Pierwszy opiewał na kwotę 2000 zł 
za udział w Regionalnych Mistrzostwach, natomiast drugi w kwocie 
1000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii "Regulaminy wojskowe". 

spotkaniach prowadzonych przez grupę ,,Nadzieja” na których 
zwykle mówi prowadzący lub jeden ze spikerów, którzy dzielą się 
doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swojego 
zdrowienia. Spotkania grupy ,,Nadzieja” zostały zgłoszone do 
ogólnopolskiego wykazu ,,Region Warszawski” i od miesiąca grudnia 
odbywać się będą w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o 
godz.15⁰⁰ na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. 
Najbliższe terminy spotkań to: 30 październik, 4 listopad i 20 listopad 
b.r. Bliższe informacje udzielane są pod nr. Tel. 24 231 17 44 lub w 
siedzibie GOPS w Słubicach. Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.

Jacek Markowski

Szanowni Państwo GKRPA w Słubicach uprzejmie informuje, że 
powołana do istnienia w maju br. grupa wsparcia  A A ,,Nadzieja” 
funkcjonuje i zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach. Członkowie 
grupy ,,Nadzieja” wraz z wolontariuszami Fundacji Biura Służby 
Krajowej AA uczestniczyli w 24 Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwości 
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, które odbyło się w dniach 
29-31 lipiec 2016 r. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem 
,,Zwolnij i ciesz się życiem”. W miesiącu wrześniu bieżącego roku w 
miejscowości Woźniaków pow. Kutnowski odbyły się również trzy 
dniowe ,,Warsztaty 12 Kroków” w których uczestniczyli członkowie 
grupy ,,Nadzieja”. Każdy może uczestniczyć w otwartych mitingach - 

wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa, zgłaszać każde 
podejrzenie choroby świń lekarzowi weterynarii.
Szanowni Państwo, podkreślam, ASF jest chorobą niegroźną dla 
człowieka, ale bardzo groźną chorobą dla świń oraz powoduje 
olbrzymie straty ekonomiczne.
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowa-
nia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Główny Lekarz 
Weterynarii informuje, że ubój świń na użytek własny może być 
prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
wszystkich wytycznych wskazanych w przepisach oraz, że każdy 
posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie 
gospodarstwa zobowiązany jest poinformować właściwego powia-
towego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.     

red.

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.
Apeluję do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, 
gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali 
świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego 
źródła.
Należy rejestrować w AR i MR wszystkie świnie (nawet jedną sztukę), 
zgłaszać terminowo urodzenia i przemieszczenia świń.
Apeluję do Państwa abyście bezwzględnie przestrzegali podstawo-
wych, obowiązkowych zasad ochrony własnych gospodarstw, w 
których należy: zabezpieczyć chlewnie, świnie, ściółkę oraz pasze 
przed dostępem dzików,wyłożyć maty nasączone płynem dezynfek-
cyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,
przestrzegać zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi, nie 

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

studentów Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie 
przez tydzień pracowali w sześciu grupach tematycznych: żywność, 
gleba i rolnictwo, drzewa, nasiona, teatr, sztuka krajobrazu w ramach 
obozu "Myśl globalnie - działaj lokalnie. Budowanie mostów".  Na 
Święcie Michała pokazywali efekty swojej pracy. Na zdjęciu polscy i 
duńscy studenci na słomianym smoku, który jesienią tradycyjnie 
pojawia się na grzybowskim podwórku. 

Ewa Smuk Stratenwerth

W Stowarzyszeniu ZIARNO w Grzybowie świętujemy Michała Archa-
nioła od 1990 roku. Tym razem odwiedzili nas nie tylko okoliczni 
mieszkańcy czy goście z miast takich jak Płock, Warszawa, Łódź, ale 
też ponad 40 osobowa studentów z Uniwersytetu Ludowego w 
Brenderup w Danii. Studenci duńskiego Uniwersytetu Ludowego 
pochodzili z kilkunastu różnych krajów, oprócz europejskich uczestni-
ków byli goście z Erytrei, Ghany, Kanady, Brazylii, Costa Rica, Nepalu, 
Syrii, Kurdystanu, Izraela, Grenlandii, Najpierw nasi goście z 20-tką  
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Szanowni Państwo GKRPA w Słubicach uprzejmie informuje, że 
powołana do istnienia w maju br. grupa wsparcia  A A ,,Nadzieja” 
funkcjonuje i zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach. Członkowie 
grupy ,,Nadzieja” wraz z wolontariuszami Fundacji Biura Służby 
Krajowej AA uczestniczyli w 24 Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwości 
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, które odbyło się w dniach 
29-31 lipiec 2016 r. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem 
,,Zwolnij i ciesz się życiem”. W miesiącu wrześniu bieżącego roku w 
miejscowości Woźniaków pow. Kutnowski odbyły się również trzy 
dniowe ,,Warsztaty 12 Kroków” w których uczestniczyli członkowie 
grupy ,,Nadzieja”. Każdy może uczestniczyć w otwartych mitingach - 
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