
Słubicki Biuletyn Informacyjny
 KWARTALNIK CZERWIEC 2018        Nr 2/2018 [14]
Wydawca: Gmina Słubice
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
tel. 24 2778 949  e-mail: ugslubice@plocman.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Nakład: 1500 egz.

www.slubice.org.pl

STRONA ZOSTANIE 
OPRACOWANA PO 

ZATWIERDZENIU CZĘŚCI 
MERYTORYCZNEJ NA 

KOLEJNYCH STRONACH



w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do 
brzegów jezior i cieków, na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych, 
na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem, na  
gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności 
piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli 
poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 
1,5 m poniżej powierzchni gruntu, na gruntach rolnych o spadku 
przekraczającym 10%,  na terenach objętych pozostałymi formami 
ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza 
tymi terenami, na terenach położonych w odległości mniejszej niż 
100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji 
żywności, na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i 
warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych, na gruntach przeznaczo-
nych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części 
jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie 
surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie 
zbiorów, na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki, na 
gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
Władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne 
osady ściekowe wynikające z ustawy o odpadach ma obowiązek 
przechowywania wyników badań i informacji, o dawkach tego 
osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach przez 
okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych 
oraz prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowa-
niem karty przekazania odpadów.
Niezależnie od powyższego ustawa o odpadach zakazuje stosowa-
nia komunalnych osadów ściekowych poza obszarem wojewódz-
twa, na którym zostały wytworzone oraz zakazuje przywozu na 
obszar województwa komunalnych osadów ściekowych, wytwo-
rzonych poza obszarem tego województwa, do stosowania.
Komunalne osady ściekowe można stosować na obszarze 
województwa innego, niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli 
odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowa-
nia położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż 
odległość od miejsca stosowania położonego na obszarze tego 
samego województwa.
Sankcje karne za nieprawidłowe postępowanie z komunalnymi 
osadami ściekowymi określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

Krzysztof Dylicki - wójt

Nawiązując do ostatnich wyda-
rzeń, związanych ze składowa-
niem lub magazynowaniem 
odpadów w miejscach nieprze-
znaczonych  do tego celu, które 
miały miejsce na terenie naszej 
gminy pragnę Państwa poinfor-
mować o właściwym sposobie 
gospodarowania komunalnymi 
osadami ściekowymi. 
Poprzez komunalne osady 
ściekowe rozumie się pocho-
dzący z oczyszczalni ścieków 

osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie 
zbliżonym do ścieków komunalnych. 
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane między innymi w 
rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do 
spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określo-
nych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, 
planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane jeżeli są ustabili-
zowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich 
stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicz-
nej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża 
podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i 
eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi. Wskazane 
jest takie przygotowanie osadu ściekowego, aby był on jak najmniej 
uciążliwy zapachowo, zwłaszcza jeżeli jest stosowany w okresie 
letnim oraz w pobliżu siedlisk ludzkich i centrów turystycznych.
Zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych 
między innymi: na obszarach parków narodowych i rezerwatów 
przyrody, na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć 
wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego,  
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SŁOWO WSTĘPNE

NASZE GMINNE SPRAWY

na 2018 rok, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Słubice oraz uchwałę dotyczącą podziału gminy na okręgi wybor-
cze. Największe emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie nie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2019. Radni argumen-
towali, że nie wydzielenie funduszu sołeckiego wiąże się z małym 
budżetem gminy. Ponadto podkreślili, że istnieje możliwość rozwo-
ju sołectw i korzystania z innych projektów takich jak np. Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.  Uchwa-
ła uchylająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy 

XXXV Sesja Rady Gminy 
16 marca odbyła się XXXV sesja Rady Gminy, której wiodącymi 
tematami było rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za ubiegły rok, wysłu-
chanie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji o działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Do przedstawionych sprawozdań i informa-
cji radni nie wnieśli uwag. Podjęto uchwały;  o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, zmianie uchwały Budżetowej Gminy 

RADA GMINY SŁUBICE
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Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane jeżeli są ustabili-
zowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich 
stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicz-
nej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża 
podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i 
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W trakcie obrad dyskutowano m.in. o wolnym wstępie w weeken-
dy do parku przy pałacu w Słubicach, usytuowaniu  wiaty rowero-
wej, którą gmina ma pozyskać w wyniku projektu napisanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
oraz konieczności poprawy stanu dróg gminnych. Największe 
emocje wzbudziła sprawa wprowadzonej nowelizacji do ustawy 
Prawo Łowieckie. Zgodnie z którą to sołtysi właściwi ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody w uprawach i płodach rolnych winni 
brać udział w pracach zespołu ustalającego wysokość odszkodo-
wania.  Jest to dodatkowa praca i odpowiedzialność sołtysa. Z tego 
powodu zostało zredagowane stanowisko wszystkich sołtysów 
gminy Słubice, którzy sprzeciwiają się zmianom w prawie łowiec-
kim i  zrzucaniem odpowiedzialności na sołtysów jako członków 
komisji do szacowania strat w uprawach spowodowanych przez 
zwierzynę łowną. Stanowisko sołtysów w tej sprawie przekazane 
zostało do odpowiednich organów.
Materiały skierowane pod obrady sesji zostały szczegółowo 
omówione na wspólnym posiedzeniu komisji działających przy 
Radzie Gminy Słubice 18 kwietnia br. W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz firmy 
wykonującej modernizację powstającego skansenu osadnictwa 
olenderskiego w Wiączeminie Polskim. Obecność wymienionych 
stanowiła realizację wniosków radnych i sołtysów dotyczących 
zniszczenia przez ciężki sprzęt budowlany drogi G1 w Wiączeminie 
Polskim. Ustalono, że po zakończeniu robót tj. pod koniec czerwiec 
br., przeprowadzona zostanie wizja w terenie w celu ustalenia 
miejsc do naprawy. Radny Wiesław Milczarek zgłosił problem 
odpadów składowanych na działce w Grzybowie. 

XXXVIII Sesja Rady Gminy 
8 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXXVIII sesja 
Rady. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2017 
roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpie-
czeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. Ocenę 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Słubice przedstawił 
Kierownik Ogniwa Prewencji  Komisariatu Policji w Gąbinie mł. asp. 
Marcin Gawin. Pan wójt podkreślił, że współpraca z dzielnicowym 
układa się bardzo dobrze. Ocenę stanu przeciwpożarowego przed-
stawił pan Wiesław Cichosz - komendant Gminny ZOSP RP. Wójt 
podziękował za pracę strażaków, nie tylko podczas akcji gaszenia 
pożarów, ale także za zabezpieczenie terenu, pomoc  w przygoto-
waniach każdej imprezy i bardzo dobrą współpracę między gminą 
a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu jest działaniem poprzedzającym podjęcie 
uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu. Sposób postępowania poprzedzające-
go udzielenie absolutorium określa ustawa. Prowadząca obrady 
XXXVIII sesji przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek 
przypomniała radnym, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 
0050.17.2018 z dnia 26 marca 2018 roku sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Słubice i sprawozdanie z wykonania planu 

Słubice na lata 2016-2023 sprowokowała dyskusję na temat braku 
pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. 
Z okazji marcowego Dnia Sołtysa sołtysi otrzymali skromne 
upominki i podziękowania. Na sesji obecny był również świeżo 
wybrany Przewodniczący Gminnego Zarządu NSZZ Rolników 
Indywidualnych “Solidarność” w Słubicach - Damian Krysztofiak, 
który poinformował obecnych o organizowanym w Słubicach 
szkoleniu dotyczącym elektronicznego składania wniosków o 
dopłaty  bezpośrednie. Punkt „Sprawy różne” zdominowały 
zgłoszenia radnych i sołtysów dotyczące poprawy stanu dróg i ich 
poboczy, konieczność wybudowania ścieżki przy drodze 
wojewódzkiej 575 w Studzieńcu oraz pilną potrzebę oczyszczenia 
odpływów z dróg i rowów.
Materiały kierowane pod obrady sesji były przedstawione na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, 7 marca br.

XXXVI Sesja Rady Gminy
9 kwietnia, na wniosek wójta,  zwołana została XXXVI sesja Rady 
Gminy. Głównym tematem obrad było wprowadzenie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i uchwale budżetowej na 
rok 2018. Zmiany we wskazanych uchwałach miały związek z 
koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
na realizację zadania pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkań-
ców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”. W 
sesji uczestniczył pan Błażej Drążkiewicz z firmy Solpower, który jest 
koordynatorem wskazanego projektu. Zabierając głos przedstawił  
techniczne aspekty planowanych do zainstalowania źródeł energii. 
Rada podjęła też uchwałę w sprawie podziału gminy Słubice na 
obwody głosowania.  W dyskusji radni wyrazili swoje niezadowole-
nie z przeznaczenia środków na budowę drogi gminnej  G34 (koło 
hotelu “Kawallo”). Radni podkreślali, że budowa wskazanej drogi 
nie jest najpilniejszą potrzebą w gminie. Według wyjaśnień udzie-
lonych przez wójta droga G34 jest jedyną, na którą gmina może 
kierować wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego progra-
mu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wójt poinformował o 
możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację zadań w 
ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2018. W wolnych wnioskach radni zgłaszali 
pilną potrzebę rozpoczęcia pracy równiarki na drogach gminnych.

XXXVII  Sesja Rady Gminy
27 kwietnia, odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której wysłu-
chano sprawozdań za 2017 rok dotyczących działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach, realizacji Programu Współpracy 
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań  z zakresu wspiera-
nia rodziny na terenie gminy Słubice oraz oceny zasobów pomocy 
społecznej. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXII.194.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na 2018 rok. Wprowadzone zmiany zabez-
pieczyły środki na organizację Gminnego Dnia Dziecka. 

na 2018 rok, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
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cze. Największe emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie nie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2019. Radni argumen-
towali, że nie wydzielenie funduszu sołeckiego wiąże się z małym 
budżetem gminy. Ponadto podkreślili, że istnieje możliwość rozwo-
ju sołectw i korzystania z innych projektów takich jak np. Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.  Uchwa-
ła uchylająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy 

XXXV Sesja Rady Gminy 
16 marca odbyła się XXXV sesja Rady Gminy, której wiodącymi 
tematami było rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za ubiegły rok, wysłu-
chanie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji o działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Do przedstawionych sprawozdań i informa-
cji radni nie wnieśli uwag. Podjęto uchwały;  o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, zmianie uchwały Budżetowej Gminy 
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w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do 
brzegów jezior i cieków, na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych, 
na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem, na  
gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności 
piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli 
poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 
1,5 m poniżej powierzchni gruntu, na gruntach rolnych o spadku 
przekraczającym 10%,  na terenach objętych pozostałymi formami 
ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza 
tymi terenami, na terenach położonych w odległości mniejszej niż 
100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji 
żywności, na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i 
warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych, na gruntach przeznaczo-
nych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części 
jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie 
surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie 
zbiorów, na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki, na 
gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
Władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne 
osady ściekowe wynikające z ustawy o odpadach ma obowiązek 
przechowywania wyników badań i informacji, o dawkach tego 
osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach przez 
okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych 
oraz prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowa-
niem karty przekazania odpadów.
Niezależnie od powyższego ustawa o odpadach zakazuje stosowa-
nia komunalnych osadów ściekowych poza obszarem wojewódz-
twa, na którym zostały wytworzone oraz zakazuje przywozu na 
obszar województwa komunalnych osadów ściekowych, wytwo-
rzonych poza obszarem tego województwa, do stosowania.
Komunalne osady ściekowe można stosować na obszarze 
województwa innego, niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli 
odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowa-
nia położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż 
odległość od miejsca stosowania położonego na obszarze tego 
samego województwa.
Sankcje karne za nieprawidłowe postępowanie z komunalnymi 
osadami ściekowymi określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

Krzysztof Dylicki - wójt

osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie 
zbliżonym do ścieków komunalnych. 
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane między innymi w 
rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do 
spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określo-
nych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, 
planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane jeżeli są ustabili-
zowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich 
stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicz-
nej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża 
podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i 
eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi. Wskazane 
jest takie przygotowanie osadu ściekowego, aby był on jak najmniej 
uciążliwy zapachowo, zwłaszcza jeżeli jest stosowany w okresie 
letnim oraz w pobliżu siedlisk ludzkich i centrów turystycznych.
Zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych 
między innymi: na obszarach parków narodowych i rezerwatów 
przyrody, na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć 
wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego,  

W trakcie obrad dyskutowano m.in. o wolnym wstępie w weeken-
dy do parku przy pałacu w Słubicach, usytuowaniu  wiaty rowero-
wej, którą gmina ma pozyskać w wyniku projektu napisanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
oraz konieczności poprawy stanu dróg gminnych. Największe 
emocje wzbudziła sprawa wprowadzonej nowelizacji do ustawy 
Prawo Łowieckie. Zgodnie z którą to sołtysi właściwi ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody w uprawach i płodach rolnych winni 
brać udział w pracach zespołu ustalającego wysokość odszkodo-
wania.  Jest to dodatkowa praca i odpowiedzialność sołtysa. Z tego 
powodu zostało zredagowane stanowisko wszystkich sołtysów 
gminy Słubice, którzy sprzeciwiają się zmianom w prawie łowiec-
kim i  zrzucaniem odpowiedzialności na sołtysów jako członków 
komisji do szacowania strat w uprawach spowodowanych przez 
zwierzynę łowną. Stanowisko sołtysów w tej sprawie przekazane 
zostało do odpowiednich organów.
Materiały skierowane pod obrady sesji zostały szczegółowo 
omówione na wspólnym posiedzeniu komisji działających przy 
Radzie Gminy Słubice 18 kwietnia br. W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz firmy 
wykonującej modernizację powstającego skansenu osadnictwa 
olenderskiego w Wiączeminie Polskim. Obecność wymienionych 
stanowiła realizację wniosków radnych i sołtysów dotyczących 
zniszczenia przez ciężki sprzęt budowlany drogi G1 w Wiączeminie 
Polskim. Ustalono, że po zakończeniu robót tj. pod koniec czerwiec 
br., przeprowadzona zostanie wizja w terenie w celu ustalenia 
miejsc do naprawy. Radny Wiesław Milczarek zgłosił problem 
odpadów składowanych na działce w Grzybowie. 

XXXVIII Sesja Rady Gminy 
8 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXXVIII sesja 
Rady. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2017 
roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpie-
czeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. Ocenę 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Słubice przedstawił 
Kierownik Ogniwa Prewencji  Komisariatu Policji w Gąbinie mł. asp. 
Marcin Gawin. Pan wójt podkreślił, że współpraca z dzielnicowym 
układa się bardzo dobrze. Ocenę stanu przeciwpożarowego przed-
stawił pan Wiesław Cichosz - komendant Gminny ZOSP RP. Wójt 
podziękował za pracę strażaków, nie tylko podczas akcji gaszenia 
pożarów, ale także za zabezpieczenie terenu, pomoc  w przygoto-
waniach każdej imprezy i bardzo dobrą współpracę między gminą 
a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu jest działaniem poprzedzającym podjęcie 
uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu. Sposób postępowania poprzedzające-
go udzielenie absolutorium określa ustawa. Prowadząca obrady 
XXXVIII sesji przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek 
przypomniała radnym, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 
0050.17.2018 z dnia 26 marca 2018 roku sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Słubice i sprawozdanie z wykonania planu 

Słubice na lata 2016-2023 sprowokowała dyskusję na temat braku 
pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. 
Z okazji marcowego Dnia Sołtysa sołtysi otrzymali skromne 
upominki i podziękowania. Na sesji obecny był również świeżo 
wybrany Przewodniczący Gminnego Zarządu NSZZ Rolników 
Indywidualnych “Solidarność” w Słubicach - Damian Krysztofiak, 
który poinformował obecnych o organizowanym w Słubicach 
szkoleniu dotyczącym elektronicznego składania wniosków o 
dopłaty  bezpośrednie. Punkt „Sprawy różne” zdominowały 
zgłoszenia radnych i sołtysów dotyczące poprawy stanu dróg i ich 
poboczy, konieczność wybudowania ścieżki przy drodze 
wojewódzkiej 575 w Studzieńcu oraz pilną potrzebę oczyszczenia 
odpływów z dróg i rowów.
Materiały kierowane pod obrady sesji były przedstawione na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, 7 marca br.

XXXVI Sesja Rady Gminy
9 kwietnia, na wniosek wójta,  zwołana została XXXVI sesja Rady 
Gminy. Głównym tematem obrad było wprowadzenie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i uchwale budżetowej na 
rok 2018. Zmiany we wskazanych uchwałach miały związek z 
koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
na realizację zadania pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkań-
ców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”. W 
sesji uczestniczył pan Błażej Drążkiewicz z firmy Solpower, który jest 
koordynatorem wskazanego projektu. Zabierając głos przedstawił  
techniczne aspekty planowanych do zainstalowania źródeł energii. 
Rada podjęła też uchwałę w sprawie podziału gminy Słubice na 
obwody głosowania.  W dyskusji radni wyrazili swoje niezadowole-
nie z przeznaczenia środków na budowę drogi gminnej  G34 (koło 
hotelu “Kawallo”). Radni podkreślali, że budowa wskazanej drogi 
nie jest najpilniejszą potrzebą w gminie. Według wyjaśnień udzie-
lonych przez wójta droga G34 jest jedyną, na którą gmina może 
kierować wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego progra-
mu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wójt poinformował o 
możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację zadań w 
ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2018. W wolnych wnioskach radni zgłaszali 
pilną potrzebę rozpoczęcia pracy równiarki na drogach gminnych.

XXXVII  Sesja Rady Gminy
27 kwietnia, odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której wysłu-
chano sprawozdań za 2017 rok dotyczących działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach, realizacji Programu Współpracy 
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań  z zakresu wspiera-
nia rodziny na terenie gminy Słubice oraz oceny zasobów pomocy 
społecznej. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXII.194.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na 2018 rok. Wprowadzone zmiany zabez-
pieczyły środki na organizację Gminnego Dnia Dziecka. 

XXXV Sesja Rady Gminy 
16 marca odbyła się XXXV sesja Rady Gminy, której wiodącymi 
tematami było rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za ubiegły rok, wysłu-
chanie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji o działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Do przedstawionych sprawozdań i informa-
cji radni nie wnieśli uwag. Podjęto uchwały;  o zmianie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, zmianie uchwały Budżetowej Gminy 
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Sejm Robert Kołakowski, reprezentujący posła Macieja Małeckie-
go, Łukasz Gołębiowski, radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Ewa Szymańska, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, 
kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Marlena Mazurska, wójt Gminy Słubice 
- Krzysztof Dylicki, radni Gminy Słubice, właścicielka pałacu w 
Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska z rodziną, księża z parafii 
Słubice, proboszcz Roman Batorski i ksiądz Ryszard Chludziński, 
przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych,  poczty sztandarowe i druhowie jedno-
stek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych szkół 
oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe oraz pododdział umunduro-
wanych strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew, 
Wiączemin Polski i Grzybów w szyku zwartym na plac uroczystości 
wprowadził komendant gminny Związku OSP RP – Wiesław 
Cichosz. Honorową wartę przy obelisku kamiennym z pamiątkową 
tablicą, pod którym  złożona jest  urna z ziemią z miejsca katastro-
fy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosła

10 kwietnia 2018 r. minęło 8 lat od tragicznej katastrofy rządowe-
go samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, przewożącego polską 
delegację na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy 
zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezy-
dent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, dowódcy wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych, szefowie instytucji państwowych, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecz-
nych, duchowni a także załoga samolotu. Z tej okazji, w niedzielę 8 
kwietnia br.  w Grzybowie gdzie posadzonych zostało 96 dębów 
pamięci, stanowiących żywy pomnik, upamiętniającym ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem, oddano hołd ofiarom tego tragiczne-
go wydarzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorami 
uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, Fundacja "Wieś Ekologicz-
na" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Gościem honorowym uroczystości był 
generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławomir Dygnatowski. 
Ponadto w obchodach rocznicowych udział wzięli m.in. poseł na 

ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy Słubice. Podjęto uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazo-
wieckiego, w której ustalono, że warunki udzielania pomocy zosta-
ną określone w umowie do zawarcia, której upoważniono wójta. 
W uchwale przewidziano środki w wysokości 48 tysięcy złotych z 
przeznaczeniem opracowanie na dokumentację projektowo-kosz-
torysowej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 575 w 
Studzieńcu. Rada także w drodze uchwały ustaliła maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy oraz wyraziła opinie dotyczącą połączenia gmin w celu 
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Płocku.  
Radni pytali wójta m.in. o  powołanie komisji szacującej straty w 
rolnictwie spowodowane suszą, kiedy powstanie ścieżka rowero-
wa w Studzieńcu, o starania odnośnie  zwiększenia aktywności 
innych służb państwowych w sprawie pogłębienia Wisły i wykupu 
gruntów za wałem przeciwpowodziowym od rolników, a także o 
słabe ciśnienie wody lub jej brak w wodociągach oraz kiedy zosta-
ną wybudowane przyłącza dla rodzin w Wiączeminie Polskim i 
Nowosiadle. Szczególnie gorącą dyskusję wzbudził temat nielegal-
nie składowanych odpadów, pochodzących prawdopodobnie z 
oczyszczalni ścieków. Odpady znajdują się na działkach w miejsco-
wościach Grzybów i Zyck Polski. 
W „Sprawach różnych” radni i sołtysi poruszyli m.in. zagadnienia: 
konieczność naprawy nawierzchni dróg i pracy równiarki, oświetle-
nia dróg, konieczność montowania pla�orm pod gniazda bociana 
białego. Na wszystkie tematy zgłoszone w tym punkcie wójt Krzysz-
tof Dylicki udzielił ustnych odpowiedzi w trakcie sesji. Podjęte 
uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej h�p://ugslu-
bice.bip.org.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. 

red.

finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017 wraz z 
informacją o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2017, bez zbędnej 
zwłoki, doręczone zostały za pokwitowaniem wszystkim radnym. 
16 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna, a następnie 29 maja 2018 
roku wszystkie komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których 
podjęły dyskusję nad wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2017 
rok, zwracając główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydat-
ków oraz realizację inwestycji. Po dyskusji komisje wyraziły 
pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wykonania budżetu za 
2017 rok we wszystkich jego aspektach. Do przedłożonego przez 
Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu opinię swą wydał 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
W sprawie sprawozdania wypowiedziała się Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy. Komisja wypracowała swój wniosek 16 maja i przeka-
zała go do RIO. Do wypracowanego przez komisję wniosku skład 
orzekający RIO wydał 21 maja br. pozytywną opinię. W świetle 
przedstawionych dokumentów, szeroko omawianych na posiedze-
niach komisji oraz sesji, Rada Gminy Słubice jednogłośnie podjęła 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a także udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok. Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Mariusz Bartos złożyli gratulacje i wręczyli 
kwiaty wójtowi Krzysztofowi Dylickiemu. W krótkim przemówieniu 
wójt podziękował za pracę nad realizacją budżetu radnym, 
sołtysom i pracownikom urzędu. Na sesji zmieniano Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy,  uchwałę budżetową Gminy Słubice 
na 2018 rok, a także uchwalono zmiany w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018, na nowo 
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Słubice na lata 2016-2023 sprowokowała dyskusję na temat braku 
pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. 
Z okazji marcowego Dnia Sołtysa sołtysi otrzymali skromne 
upominki i podziękowania. Na sesji obecny był również świeżo 
wybrany Przewodniczący Gminnego Zarządu NSZZ Rolników 
Indywidualnych “Solidarność” w Słubicach - Damian Krysztofiak, 
który poinformował obecnych o organizowanym w Słubicach 
szkoleniu dotyczącym elektronicznego składania wniosków o 
dopłaty  bezpośrednie. Punkt „Sprawy różne” zdominowały 
zgłoszenia radnych i sołtysów dotyczące poprawy stanu dróg i ich 
poboczy, konieczność wybudowania ścieżki przy drodze 
wojewódzkiej 575 w Studzieńcu oraz pilną potrzebę oczyszczenia 
odpływów z dróg i rowów.
Materiały kierowane pod obrady sesji były przedstawione na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, 7 marca br.

XXXVI Sesja Rady Gminy
9 kwietnia, na wniosek wójta,  zwołana została XXXVI sesja Rady 
Gminy. Głównym tematem obrad było wprowadzenie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i uchwale budżetowej na 
rok 2018. Zmiany we wskazanych uchwałach miały związek z 
koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
na realizację zadania pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkań-
ców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”. W 
sesji uczestniczył pan Błażej Drążkiewicz z firmy Solpower, który jest 
koordynatorem wskazanego projektu. Zabierając głos przedstawił  
techniczne aspekty planowanych do zainstalowania źródeł energii. 
Rada podjęła też uchwałę w sprawie podziału gminy Słubice na 
obwody głosowania.  W dyskusji radni wyrazili swoje niezadowole-
nie z przeznaczenia środków na budowę drogi gminnej  G34 (koło 
hotelu “Kawallo”). Radni podkreślali, że budowa wskazanej drogi 
nie jest najpilniejszą potrzebą w gminie. Według wyjaśnień udzie-
lonych przez wójta droga G34 jest jedyną, na którą gmina może 
kierować wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego progra-
mu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wójt poinformował o 
możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację zadań w 
ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2018. W wolnych wnioskach radni zgłaszali 
pilną potrzebę rozpoczęcia pracy równiarki na drogach gminnych.

XXXVII  Sesja Rady Gminy
27 kwietnia, odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której wysłu-
chano sprawozdań za 2017 rok dotyczących działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach, realizacji Programu Współpracy 
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań  z zakresu wspiera-
nia rodziny na terenie gminy Słubice oraz oceny zasobów pomocy 
społecznej. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXII.194.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na 2018 rok. Wprowadzone zmiany zabez-
pieczyły środki na organizację Gminnego Dnia Dziecka. 

Sejm Robert Kołakowski, reprezentujący posła Macieja Małeckie-
go, Łukasz Gołębiowski, radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Ewa Szymańska, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, 
kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Marlena Mazurska, wójt Gminy Słubice 
- Krzysztof Dylicki, radni Gminy Słubice, właścicielka pałacu w 
Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska z rodziną, księża z parafii 
Słubice, proboszcz Roman Batorski i ksiądz Ryszard Chludziński, 
przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych,  poczty sztandarowe i druhowie jedno-
stek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych szkół 
oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe oraz pododdział umunduro-
wanych strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew, 
Wiączemin Polski i Grzybów w szyku zwartym na plac uroczystości 
wprowadził komendant gminny Związku OSP RP – Wiesław 
Cichosz. Honorową wartę przy obelisku kamiennym z pamiątkową 
tablicą, pod którym  złożona jest  urna z ziemią z miejsca katastro-
fy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosła

10 kwietnia 2018 r. minęło 8 lat od tragicznej katastrofy rządowe-
go samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, przewożącego polską 
delegację na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy 
zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezy-
dent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, dowódcy wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych, szefowie instytucji państwowych, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecz-
nych, duchowni a także załoga samolotu. Z tej okazji, w niedzielę 8 
kwietnia br.  w Grzybowie gdzie posadzonych zostało 96 dębów 
pamięci, stanowiących żywy pomnik, upamiętniającym ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem, oddano hołd ofiarom tego tragiczne-
go wydarzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorami 
uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, Fundacja "Wieś Ekologicz-
na" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Gościem honorowym uroczystości był 
generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławomir Dygnatowski. 
Ponadto w obchodach rocznicowych udział wzięli m.in. poseł na 

finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017 wraz z 
informacją o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2017, bez zbędnej 
zwłoki, doręczone zostały za pokwitowaniem wszystkim radnym. 
16 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna, a następnie 29 maja 2018 
roku wszystkie komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których 
podjęły dyskusję nad wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2017 
rok, zwracając główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydat-
ków oraz realizację inwestycji. Po dyskusji komisje wyraziły 
pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wykonania budżetu za 
2017 rok we wszystkich jego aspektach. Do przedłożonego przez 
Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu opinię swą wydał 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
W sprawie sprawozdania wypowiedziała się Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy. Komisja wypracowała swój wniosek 16 maja i przeka-
zała go do RIO. Do wypracowanego przez komisję wniosku skład 
orzekający RIO wydał 21 maja br. pozytywną opinię. W świetle 
przedstawionych dokumentów, szeroko omawianych na posiedze-
niach komisji oraz sesji, Rada Gminy Słubice jednogłośnie podjęła 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a także udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok. Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Mariusz Bartos złożyli gratulacje i wręczyli 
kwiaty wójtowi Krzysztofowi Dylickiemu. W krótkim przemówieniu 
wójt podziękował za pracę nad realizacją budżetu radnym, 
sołtysom i pracownikom urzędu. Na sesji zmieniano Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy,  uchwałę budżetową Gminy Słubice 
na 2018 rok, a także uchwalono zmiany w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018, na nowo 
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pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Po powitaniu gości 
głos zabrał Marian Kłoszewski, a krótką modlitwę odmówił ksiądz 
proboszcz parafii Słubice, Roman Batorski. Oprócz orkiestry 
strażackiej uroczystą oprawę zapewnił również zespół „Grzybo-
wianki” wykonując utwór „Ojczyzno ma” powtórzony potem przez 
orkiestrę strażacką. Ostatnim elementem uroczystości było 
złożenie kwiatów pod symbolicznym obeliskiem.

red.

wa Dąbrowskiego w Warszawie, którymi dowodził ppor. Śnigurski. 
Podobnie jak w latach poprzednich rola prowadzącego uroczy-
stość przypadła historykowi, właścicielowi pałacu w Słubicach - 
Sławomirowi Ambroziakowi. Przy dźwiękach marsza generalskiego 
nastąpił przegląd pododdziału druhów OSP przez generała Sławo-
mira Dygnatowskiego i przywitanie generała ze strażakami oraz 
honorowymi gośćmi. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości stanowił 
hymn państwowy w wykonaniu orkiestry strażackiej OSP Słubice 

jazdy po trudnych terenach na obszarze gminy nastąpił powrót do 
miejsca startu, podliczenie i ogłoszenie wyników. Dla najlepszych 
wręczono nagrody i puchary w kilku kategoriach m.in. dla 
najmłodszego uczestnika, dla najsympatyczniejszej załogi, dla 
największego pechowca. Uczestnikom bardzo podobały się 
malownicze tereny, zakątki i miejsca naszej gminy.

red.

W niedzielę 15 kwietnia 2018 r. w Wiączeminie Polskim odbyło się 
spotkanie miłośników samochodów terenowych 4x4 pod hasłem 
: Off Roadowe „Odchudzanie” spalamy kalorie po świętach. Pod 
remizę OSP w Wiączeminie Polskim zjechało około 30 pojazdów z 
załogami z całej Polski. Około godz. 10-tej nastąpił wyjazd na 
tereny przyległe do remizy. Załogi miały do pokonania ściśle 
określone trasy oraz zadania do wykonania. Po kilku godzinach  

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW TERENOWYCH

wiącą kompendium wiedzy o zagrożeniach i obowiązkach 
pieszych i rowerzystów, dzięki którym sami będą mogli pozyskać 
wiedzę na temat podstawowych przepisów regulujących porusza-
nie się niechronionych uczestników ruchu drogowego. Następnie 
sołtysi wiedzę tą będą przekazywać mieszkańcom na zebraniach 
sołeckich lub przy okazji innych spotkań. Będą również umiesz-
czać materiały w sołeckich gablotach ogłoszeń.                         red.

W dniu 25 kwietnia br. w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie w ramach kampanii 
społecznej „Odblaskowe Sołectwo” zorganizowanej przez płocką 
Policję. Kampania ta ma na celu rozpropagowanie na terenie 
powiatu płockiego noszenia elementów odblaskowych. Podczas 
spotkania funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przepro-
wadzili pogadankę na temat zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych, informując o przyczynach tych zdarzeń oraz przedsta-
wiając korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych. 
Zostały zaprezentowane możliwości bezpłatnej aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”, dzięki której można m.in. odnaleźć najbliższą 
jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać 
pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, 
jak też wysłać wiadomość e-mail. W spotkaniu uczestniczyli 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku w osobach naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowego – kom. Roberta Nowakowskie-
go, przedstawicielki Wydziału Ruchu Drogowego – st. sierż. 
Aleksandry Lipowskiej a także Wójt Gminy Słubice – Krzysztof 
Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek, 
sołtysi oraz członkowie rad sołeckich z terenu gminy Słubice. Po 
prezentacji mul�medialnej  policjanci przekazali sołtysom  pakiet 
materiałów zawierający plakat informacyjny oraz ulotkę stano

GMINA SŁUBICE DOŁĄCZA DO KAMPANII "ODBLASKOWE SOŁECTWO"



10 kwietnia 2018 r. minęło 8 lat od tragicznej katastrofy rządowe-
go samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, przewożącego polską 
delegację na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy 
zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezy-
dent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, dowódcy wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych, szefowie instytucji państwowych, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecz-
nych, duchowni a także załoga samolotu. Z tej okazji, w niedzielę 8 
kwietnia br.  w Grzybowie gdzie posadzonych zostało 96 dębów 
pamięci, stanowiących żywy pomnik, upamiętniającym ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem, oddano hołd ofiarom tego tragiczne-
go wydarzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorami 
uroczystości byli: Wójt Gminy Słubice, Fundacja "Wieś Ekologicz-
na" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Gościem honorowym uroczystości był 
generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławomir Dygnatowski. 
Ponadto w obchodach rocznicowych udział wzięli m.in. poseł na 
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hotelu Kawallo. Dyrekcja hotelu zadbała, aby każdy chętny uczestnik 
rajdu mógł się nieodpłatnie poczęstować pysznymi lodami. Po 
krótkim odpoczynku i regeneracji sił uczestnicy skierowali się do 
Mocarzewa, do mety rajdu. Podsumowaniem rajdu był wspólny 
piknik integracyjny, który odbył się na terenie Ośrodka w Mocarze-
wie, gdzie można było skosztować pysznej grochówki i kompotu. Był 
to czas na wspólne spotkanie i rozmowy. Podczas rajdu obecni byli 
również Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Sanniki – Gabriel Wieczorek. Ze wstępnych szacunków 
wynika, iż tegoroczna edycja rajdu zgromadziła ok. 170 uczestników 
z gmin Słubice, Sanniki i Gąbin. Przedsięwzięcie miało na celu 
integrację mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu jakim jest jazda na rowerze a także podkreślenie 
patriotycznych treści związanych ze 100 leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości.                red.

12 maja br. odbył się VI Biało Czerwony Międzygminny Rajd Rowero-
wy, który został objęty honorowym patronatem Starosty płockiego 
Mariusza Bieńka ,Starosty gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego 
a także Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka oraz 
Wójta Gminy Słubice – Krzysztofa Dylickiego. Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy wyposażył uczestników w biało-czerwone chorągiew-
ki, gminy Słubice i Sanniki zakupiły dla uczestników torby z okoliczno-
ściowym nadrukiem, a Dom Weselny „U Bolka” przekazał napoje na 
czas podróży. Uczestnicy Rajdu wyruszyli o godz. 1400 z Mocarzewa i 
zwartym peletonem przemieszczali się trasą rajdu przez Wólkę, 
Grabowiec, Słubice, Piotrkówek, Zyck, Studzieniec do mety końcowej 
w Mocarzewie. Bezpieczeństwa przejazdu na drogach publicznych 
strzegli strażacy z OSP Słubice oraz policjanci z Gąbina i Sannik. Na 
trasie były dwa przystanki, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, gdzie dołączali kolejni uczestnicy rajdu oraz na terenie 

VI BIAŁO CZERWONY MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY

wa Dąbrowskiego w Warszawie, którymi dowodził ppor. Śnigurski. 
Podobnie jak w latach poprzednich rola prowadzącego uroczy-
stość przypadła historykowi, właścicielowi pałacu w Słubicach - 
Sławomirowi Ambroziakowi. Przy dźwiękach marsza generalskiego 
nastąpił przegląd pododdziału druhów OSP przez generała Sławo-
mira Dygnatowskiego i przywitanie generała ze strażakami oraz 
honorowymi gośćmi. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości stanowił 
hymn państwowy w wykonaniu orkiestry strażackiej OSP Słubice 

W niedzielę 15 kwietnia 2018 r. w Wiączeminie Polskim odbyło się 
spotkanie miłośników samochodów terenowych 4x4 pod hasłem 
: Off Roadowe „Odchudzanie” spalamy kalorie po świętach. Pod 
remizę OSP w Wiączeminie Polskim zjechało około 30 pojazdów z 
załogami z całej Polski. Około godz. 10-tej nastąpił wyjazd na 
tereny przyległe do remizy. Załogi miały do pokonania ściśle 
określone trasy oraz zadania do wykonania. Po kilku godzinach  

wiącą kompendium wiedzy o zagrożeniach i obowiązkach 
pieszych i rowerzystów, dzięki którym sami będą mogli pozyskać 
wiedzę na temat podstawowych przepisów regulujących porusza-
nie się niechronionych uczestników ruchu drogowego. Następnie 
sołtysi wiedzę tą będą przekazywać mieszkańcom na zebraniach 
sołeckich lub przy okazji innych spotkań. Będą również umiesz-
czać materiały w sołeckich gablotach ogłoszeń.                         red.

W dniu 25 kwietnia br. w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie w ramach kampanii 
społecznej „Odblaskowe Sołectwo” zorganizowanej przez płocką 
Policję. Kampania ta ma na celu rozpropagowanie na terenie 
powiatu płockiego noszenia elementów odblaskowych. Podczas 
spotkania funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przepro-
wadzili pogadankę na temat zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych, informując o przyczynach tych zdarzeń oraz przedsta-
wiając korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych. 
Zostały zaprezentowane możliwości bezpłatnej aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”, dzięki której można m.in. odnaleźć najbliższą 
jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać 
pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, 
jak też wysłać wiadomość e-mail. W spotkaniu uczestniczyli 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku w osobach naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowego – kom. Roberta Nowakowskie-
go, przedstawicielki Wydziału Ruchu Drogowego – st. sierż. 
Aleksandry Lipowskiej a także Wójt Gminy Słubice – Krzysztof 
Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek, 
sołtysi oraz członkowie rad sołeckich z terenu gminy Słubice. Po 
prezentacji mul�medialnej  policjanci przekazali sołtysom  pakiet 
materiałów zawierający plakat informacyjny oraz ulotkę stano

zostały wręczone  mieszkańcowi Słubic panu Janowi Walkowskie-
mu okolicznościowe adresy jeden od Starosty Płockiego oraz 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku 
a drugi od Komendanta Miejskiego PSP w Płocku. 
13-go listopada 2017 roku nastąpił wybuch gazu w budynku  
mieszkalnym przy ul. Osiedlowej w Słubicach. Zanim na miejscu 
pojawiły się zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa 
medycznego, działania podjął jeden sąsiadów, pan Jan Walkowski. 
To on nie zważając na własne zdrowie i życie pomagał poszkodo-
wanym wydostać się z budynku, w którym doszło do wybuchu. 
Mając na względzie ratowanie życia poszkodowanych podjął 
próby udzielenia pierwszej pomocy, na tyle na ile było to możliwe. 
Doceniając poświęcenie i postawę okolicznościowe adresy zostały 
wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Słubicach, wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz Wicepre-
zesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, 
Prezesa OSP Słubice –Marka Tarkę. Wracając wspomnieniami do 
tych dramatycznych wydarzeń pan Jan Walkowski, który wcześniej 
uczestniczył we mszy  świętej w Zycku, serdecznie podziękował za 
to wyróżnienie wręczone podczas obchodów Dnia Strażaka.   red.

6 maja br. miały miejsce uroczystości gminnego Dnia Strażaka, 
które zostały zapoczątkowane w naszej gminie w 2015 roku. 
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w 
Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Zycku Polskim przez 
księdza proboszcza Jacka Warzechę. Ksiądz Proboszcz w swoim 
kazaniu przedstawił historię życia oraz męczeńskiej śmierci św. 
Floriana patrona strażaków. Gminny Dzień Strażaka uświetniła 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod 
batutą Kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza, która rozpoczęła 
uroczystą mszę świętą od odegrania hymnu Związku OSP RP 
„Rycerze Floriana”. Po Mszy Świętej pododdział strażaków w 
asyście orkiestry przemaszerował w szyku na plac przed kościo-
łem, gdzie odbył się uroczysty apel, rozpoczęty odegraniem przez 
orkiestrę hymnu państwowego. Do zebranych strażaków przemó-
wił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Słubicach, wójt gminy Słubice – Krzysztof Dylicki a za udział w 
uroczystej mszy świętej w intencji strażaków podziękował ksiądz 
proboszcz Jacek Warzecha nie kryjąc swego wzruszenia. Podczas 
uroczystości gminnego Dnia Strażaka miał miejsce jeszcze jeden 
miły akcent. W Słubicach przed remizą OSP, na zbiórce strażaków 
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hotelu Kawallo. Dyrekcja hotelu zadbała, aby każdy chętny uczestnik 
rajdu mógł się nieodpłatnie poczęstować pysznymi lodami. Po 
krótkim odpoczynku i regeneracji sił uczestnicy skierowali się do 
Mocarzewa, do mety rajdu. Podsumowaniem rajdu był wspólny 
piknik integracyjny, który odbył się na terenie Ośrodka w Mocarze-
wie, gdzie można było skosztować pysznej grochówki i kompotu. Był 
to czas na wspólne spotkanie i rozmowy. Podczas rajdu obecni byli 
również Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Sanniki – Gabriel Wieczorek. Ze wstępnych szacunków 
wynika, iż tegoroczna edycja rajdu zgromadziła ok. 170 uczestników 
z gmin Słubice, Sanniki i Gąbin. Przedsięwzięcie miało na celu 
integrację mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu jakim jest jazda na rowerze a także podkreślenie 
patriotycznych treści związanych ze 100 leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości.                red.

12 maja br. odbył się VI Biało Czerwony Międzygminny Rajd Rowero-
wy, który został objęty honorowym patronatem Starosty płockiego 
Mariusza Bieńka ,Starosty gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego 
a także Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka oraz 
Wójta Gminy Słubice – Krzysztofa Dylickiego. Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy wyposażył uczestników w biało-czerwone chorągiew-
ki, gminy Słubice i Sanniki zakupiły dla uczestników torby z okoliczno-
ściowym nadrukiem, a Dom Weselny „U Bolka” przekazał napoje na 
czas podróży. Uczestnicy Rajdu wyruszyli o godz. 1400 z Mocarzewa i 
zwartym peletonem przemieszczali się trasą rajdu przez Wólkę, 
Grabowiec, Słubice, Piotrkówek, Zyck, Studzieniec do mety końcowej 
w Mocarzewie. Bezpieczeństwa przejazdu na drogach publicznych 
strzegli strażacy z OSP Słubice oraz policjanci z Gąbina i Sannik. Na 
trasie były dwa przystanki, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, gdzie dołączali kolejni uczestnicy rajdu oraz na terenie 

których wartość handlowa nie przekracza 1000 zł. Warto zazna-
czyć, że w wyścigu brały udział dwie ekipy z naszej gminy. Kolejną 
z imprez motoryzacyjnych było wydarzenie pod nazwą: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie – I edycja Słubice” które wspólnie 
zorganizowały Powiat Płocki i Groszek Off Road. Była to pierwsza z 
czterech imprez 4x4, podczas których organizatorzy chcą przed-
stawić historię, kulturę i ciekawe miejsca powiatu płockiego. Wójt 
Gminy Słubice wraz ze Starostą Powiatu Płockiego oraz Groszek 
Off Road, czyli Pan Wojciech Janowski, pasjonat tego sportu 
wręczyli puchary i nagrody uczestnikom ww. imprez. Obok tego 
atrakcją dnia były występy zespołów VERDIS, Piotr Kwiatkowski 
oraz gwiazdy wieczoru zespołu Power Play.  Publiczność, której 
zebrało się bardzo dużo,  nagradzała wielkimi brawami wszystkie 
występy. Zabawa taneczna trwała do późnego wieczora przy 
muzyce zespołu EX BOLO/ POSITIVE BAND. Tego dnia na odwie-
dzających czekało również wiele innych atrakcji. Na kolorowych 
stoiskach można było skosztować regionalnych przysmaków, 
nabyć kwiaty, wyroby z wikliny, oraz wziąć udział w konkursie 
wiedzy o gminie Słubice i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, który nosił tytuł „(Do) WOLNOŚĆ POZNAWANIA 
OJCZYZNY”. W tegorocznej edycji gminnego konkursu można było 
wykręcić nagrodę za pomocą „Słubickiego Koła Szczęścia”. Każde-
mu numerkowi z koła przyporządkowana była odpowiednia 
nagroda. Swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Słubice 
oraz zaprzyjaźnione instytucje. Dzieci z wielką ochotą wypełniały 
kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury mapy Polski. 
Dodatkową atrakcją był pokaz gotowania na wielkiej patelni. Dla 
chętnych poznania ciekawych rzemiosł czekało pięć różnego 
rodzaju warsztatów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Najmłodsi mogli również skorzystać z atrak-
cji w mini wesołym miasteczku.
Na placu uroczystości znajdowało się wyjątkowe stoisko – Funda-
cji Bogaci Miłosierdziem z Mocarzewa, która ma być kontynuato-
rem dzieła Ośrodka w Mocarzewie. Ma ona być spełnieniem 
marzeń absolwentów i ich rodziców o bezpiecznej przystani, w 
której będą mogli żyć i rozwijać się po ukończeniu edukacji. 
Poprzez wsparcie zwykłych ludzi może powstać „Dom Spełnio-
nych Marzeń”.                red.

W niedzielę 21 maja br. odbyły się obchody XIX Powiatowego 
DNIA ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospoda-
rzami tej uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany 
przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy 
Słubice – reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickie-
go. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Lech Dąbrowski - przewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Adam Sierocki- wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Hilary Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP,  Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD 
Płock, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, Karolina Koper – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji z pracow-
nikami wydziału, wójtowie i radni gmin powiatu płockiego i gosty-
nińskiego. Nim oficjalnie rozpoczęto XIX Powiatowy Dzień Ziemi 
swoje artystyczne talenty zaprezentował Zespół „Ludowe nutki”, 
który działa od 2005 roku przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Opiekunami grupy są Pani 
Janina Ujazda – odpowiedzialna za choreografię oraz Pan Łukasz 
Bartosiak – odpowiedzialny za aspekty muzyczne. Zespół zatań-
czył poloneza oraz polkę a także zaśpiewał piosenki ludowe. 
Następnie czas umilili najmłodsi w tym dniu artyści, dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Słubicach. W swoim repertuarze przed-
szkolaki zaprezentowały taniec kwiatów, ilustrację ruchową oraz 
piosenkę. Kolejnym punktem był występ solistki Dominiki Kobie-
reckiej. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza prezentowała 
swoje umiejętności na scenie dwukrotnie. O godzinie 15.00 
gospodarze uroczystości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – 
przywitali zebranych oraz oficjalnie otworzyli XIX Powiatowy 
Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi bogata 
była w wiele imprez towarzyszących między innymi dwa zmagania 
motoryzacyjne. Od godzin porannych w Łaziskach trwała walka w 
Polskiej Lidze Wraków/Motociekawy, podczas której wzięło udział 
kilkunastu zawodników, którzy rywalizowali o zwycięstwo oraz 
punkty do klasyfikacji generalnej Polskiej Ligi Wraków. Pojazdy 
jakimi poruszali się uczestnicy wyścigu to samochody osobowe, 

XIX POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek,  Wicestarosta - Iwona 
Sierocka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we 
Włocławku - Daniel Czarnomski, Przewodniczący Komisji ds. 
Bezpieczeństwa - Józef Walewski,Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Płocka – Jan Piątkowski, Dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota 
Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - 
insp.Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Płocku – 
Grzegorz Padzik, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
UM Płocka - Rafał Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

W dniu 23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego. Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczy-
stości w Świniarach upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapo-
czątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził 
Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Jacek Warzecha. Następnie 
zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła 
na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu 
powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli 
Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz 
przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematem posie-
dzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była 
„Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie 

SPOTKANIE W 8 ROCZNICĘ POWODZI

6 maja br. miały miejsce uroczystości gminnego Dnia Strażaka, 
które zostały zapoczątkowane w naszej gminie w 2015 roku. 
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w 
Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Zycku Polskim przez 
księdza proboszcza Jacka Warzechę. Ksiądz Proboszcz w swoim 
kazaniu przedstawił historię życia oraz męczeńskiej śmierci św. 
Floriana patrona strażaków. Gminny Dzień Strażaka uświetniła 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod 
batutą Kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza, która rozpoczęła 
uroczystą mszę świętą od odegrania hymnu Związku OSP RP 
„Rycerze Floriana”. Po Mszy Świętej pododdział strażaków w 
asyście orkiestry przemaszerował w szyku na plac przed kościo-
łem, gdzie odbył się uroczysty apel, rozpoczęty odegraniem przez 
orkiestrę hymnu państwowego. Do zebranych strażaków przemó-
wił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Słubicach, wójt gminy Słubice – Krzysztof Dylicki a za udział w 
uroczystej mszy świętej w intencji strażaków podziękował ksiądz 
proboszcz Jacek Warzecha nie kryjąc swego wzruszenia. Podczas 
uroczystości gminnego Dnia Strażaka miał miejsce jeszcze jeden 
miły akcent. W Słubicach przed remizą OSP, na zbiórce strażaków 



hotelu Kawallo. Dyrekcja hotelu zadbała, aby każdy chętny uczestnik 
rajdu mógł się nieodpłatnie poczęstować pysznymi lodami. Po 
krótkim odpoczynku i regeneracji sił uczestnicy skierowali się do 
Mocarzewa, do mety rajdu. Podsumowaniem rajdu był wspólny 
piknik integracyjny, który odbył się na terenie Ośrodka w Mocarze-
wie, gdzie można było skosztować pysznej grochówki i kompotu. Był 
to czas na wspólne spotkanie i rozmowy. Podczas rajdu obecni byli 
również Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Sanniki – Gabriel Wieczorek. Ze wstępnych szacunków 
wynika, iż tegoroczna edycja rajdu zgromadziła ok. 170 uczestników 
z gmin Słubice, Sanniki i Gąbin. Przedsięwzięcie miało na celu 
integrację mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu jakim jest jazda na rowerze a także podkreślenie 
patriotycznych treści związanych ze 100 leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości.                red.

12 maja br. odbył się VI Biało Czerwony Międzygminny Rajd Rowero-
wy, który został objęty honorowym patronatem Starosty płockiego 
Mariusza Bieńka ,Starosty gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego 
a także Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka oraz 
Wójta Gminy Słubice – Krzysztofa Dylickiego. Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy wyposażył uczestników w biało-czerwone chorągiew-
ki, gminy Słubice i Sanniki zakupiły dla uczestników torby z okoliczno-
ściowym nadrukiem, a Dom Weselny „U Bolka” przekazał napoje na 
czas podróży. Uczestnicy Rajdu wyruszyli o godz. 1400 z Mocarzewa i 
zwartym peletonem przemieszczali się trasą rajdu przez Wólkę, 
Grabowiec, Słubice, Piotrkówek, Zyck, Studzieniec do mety końcowej 
w Mocarzewie. Bezpieczeństwa przejazdu na drogach publicznych 
strzegli strażacy z OSP Słubice oraz policjanci z Gąbina i Sannik. Na 
trasie były dwa przystanki, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, gdzie dołączali kolejni uczestnicy rajdu oraz na terenie 

których wartość handlowa nie przekracza 1000 zł. Warto zazna-
czyć, że w wyścigu brały udział dwie ekipy z naszej gminy. Kolejną 
z imprez motoryzacyjnych było wydarzenie pod nazwą: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie – I edycja Słubice” które wspólnie 
zorganizowały Powiat Płocki i Groszek Off Road. Była to pierwsza z 
czterech imprez 4x4, podczas których organizatorzy chcą przed-
stawić historię, kulturę i ciekawe miejsca powiatu płockiego. Wójt 
Gminy Słubice wraz ze Starostą Powiatu Płockiego oraz Groszek 
Off Road, czyli Pan Wojciech Janowski, pasjonat tego sportu 
wręczyli puchary i nagrody uczestnikom ww. imprez. Obok tego 
atrakcją dnia były występy zespołów VERDIS, Piotr Kwiatkowski 
oraz gwiazdy wieczoru zespołu Power Play.  Publiczność, której 
zebrało się bardzo dużo,  nagradzała wielkimi brawami wszystkie 
występy. Zabawa taneczna trwała do późnego wieczora przy 
muzyce zespołu EX BOLO/ POSITIVE BAND. Tego dnia na odwie-
dzających czekało również wiele innych atrakcji. Na kolorowych 
stoiskach można było skosztować regionalnych przysmaków, 
nabyć kwiaty, wyroby z wikliny, oraz wziąć udział w konkursie 
wiedzy o gminie Słubice i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, który nosił tytuł „(Do) WOLNOŚĆ POZNAWANIA 
OJCZYZNY”. W tegorocznej edycji gminnego konkursu można było 
wykręcić nagrodę za pomocą „Słubickiego Koła Szczęścia”. Każde-
mu numerkowi z koła przyporządkowana była odpowiednia 
nagroda. Swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Słubice 
oraz zaprzyjaźnione instytucje. Dzieci z wielką ochotą wypełniały 
kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury mapy Polski. 
Dodatkową atrakcją był pokaz gotowania na wielkiej patelni. Dla 
chętnych poznania ciekawych rzemiosł czekało pięć różnego 
rodzaju warsztatów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Najmłodsi mogli również skorzystać z atrak-
cji w mini wesołym miasteczku.
Na placu uroczystości znajdowało się wyjątkowe stoisko – Funda-
cji Bogaci Miłosierdziem z Mocarzewa, która ma być kontynuato-
rem dzieła Ośrodka w Mocarzewie. Ma ona być spełnieniem 
marzeń absolwentów i ich rodziców o bezpiecznej przystani, w 
której będą mogli żyć i rozwijać się po ukończeniu edukacji. 
Poprzez wsparcie zwykłych ludzi może powstać „Dom Spełnio-
nych Marzeń”.                red.

W niedzielę 21 maja br. odbyły się obchody XIX Powiatowego 
DNIA ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospoda-
rzami tej uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany 
przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy 
Słubice – reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickie-
go. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Lech Dąbrowski - przewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Adam Sierocki- wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Hilary Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP,  Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD 
Płock, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, Karolina Koper – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji z pracow-
nikami wydziału, wójtowie i radni gmin powiatu płockiego i gosty-
nińskiego. Nim oficjalnie rozpoczęto XIX Powiatowy Dzień Ziemi 
swoje artystyczne talenty zaprezentował Zespół „Ludowe nutki”, 
który działa od 2005 roku przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Opiekunami grupy są Pani 
Janina Ujazda – odpowiedzialna za choreografię oraz Pan Łukasz 
Bartosiak – odpowiedzialny za aspekty muzyczne. Zespół zatań-
czył poloneza oraz polkę a także zaśpiewał piosenki ludowe. 
Następnie czas umilili najmłodsi w tym dniu artyści, dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Słubicach. W swoim repertuarze przed-
szkolaki zaprezentowały taniec kwiatów, ilustrację ruchową oraz 
piosenkę. Kolejnym punktem był występ solistki Dominiki Kobie-
reckiej. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza prezentowała 
swoje umiejętności na scenie dwukrotnie. O godzinie 15.00 
gospodarze uroczystości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – 
przywitali zebranych oraz oficjalnie otworzyli XIX Powiatowy 
Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi bogata 
była w wiele imprez towarzyszących między innymi dwa zmagania 
motoryzacyjne. Od godzin porannych w Łaziskach trwała walka w 
Polskiej Lidze Wraków/Motociekawy, podczas której wzięło udział 
kilkunastu zawodników, którzy rywalizowali o zwycięstwo oraz 
punkty do klasyfikacji generalnej Polskiej Ligi Wraków. Pojazdy 
jakimi poruszali się uczestnicy wyścigu to samochody osobowe, 

płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek,  Wicestarosta - Iwona 
Sierocka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we 
Włocławku - Daniel Czarnomski, Przewodniczący Komisji ds. 
Bezpieczeństwa - Józef Walewski,Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Płocka – Jan Piątkowski, Dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota 
Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - 
insp.Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Płocku – 
Grzegorz Padzik, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
UM Płocka - Rafał Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

W dniu 23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego. Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczy-
stości w Świniarach upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapo-
czątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził 
Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Jacek Warzecha. Następnie 
zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła 
na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu 
powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli 
Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz 
przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematem posie-
dzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była 
„Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie 

byka i ścianką wspinaczkową w tym roku imprezę wzbogacono o 
foto –budkę. Nowość ta okazała się dużą atrakcją dla dzieci i 
młodzieży, którzy chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Wszy-
scy korzystali z posiłku wydawanego przez stołówkę szkolną, na 
który składała się zupa i hot – dogi. Pracownicy GOPS częstowali 
ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz napojami.
Dzięki uprzejmości jednostek OSP i Policji, najmłodsi mogli 
„zasiąść za kierownicą” wozu strażackiego i radiowozu. Prawdziwą 
atrakcją w taki upalny dzień była kurtyna wodna przygotowana 
przez strażaków. Dzieci miały prawdziwą frajdę. ,,IV Gminny Dzień 
Dziecka” obfitował w wiele atrakcji i sprawił dzieciom wiele 
radości ze wspólnego spotkania.               red.

30 maja 2018 r. o godzinie 900 w Słubicach, na terenie przyszkol-
nym rozpoczęły się uroczystości ,,IV Gminny Dzień Dziecka”. 
Zwyczajowo ich organizatorem była Gmina Słubice, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz pracownicy szkół. Dzieci, 
młodzież, ich rodziców i opiekunów powitał wójt gminy Krzysztof 
Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek.  
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodom Dnia Dziecka towarzyszyło  hasło: ,,Kto 
Ty jesteś Polak mały”. Zachęceni przez wójta i przewodniczącą 
rady uczestnicy imprezy chętnie korzystali z przygotowanych na 
nią atrakcji. Poza zjeżdżalnią, trampoliną, bungee, ujeżdżalnią 

IV GMINNY DZIEŃ DZIECKA

13 czerwca w remizie OSP Wiączemin Polski odbyło się spotkanie 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck –Ryszardem Bijakiem oraz 
leśniczym Leśnictwa Rzepki - Mateuszem Szulcem w sprawie 
przekazanych 30 kwietnia br. przez Starostwo Powiatowe w 
Płocku, w zarząd Nadleśnictwa Łąck terenów zdegradowanych 
podczas powodzi w 2010 r. – położonych w Świniarach i Wiącze-
minie Polskim. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca rady - 
Katarzyna Milczarek. Udział wzięli również: wójt gminy, radni i 
sołtysi gminy oraz zainteresowani mieszkańcy. Na mocy porozu-
mienia z 2011 roku tereny nad Wisłą wykupione przez Skarb 
Państwa, który reprezentuje starosta, miały zostać przekazane we 
władanie Nadleśnictwu w celu ich zalesienia. Pan Ryszard Bijak 
zapoznał obecnych ze sposobem i całą procedurą formalną 
przekazania 52,5 ha zalanych w 2010 roku obszarów, na których w 
tej chwili w większości rośnie wierzba. Przybliżył także plany 
dotyczące korzystania z tych terenów i ich przyszłego zagospoda-
rowania. Na koniec spotkania wysłuchał i ustosunkował się do 
uwag mieszkańców dotyczących m.in. zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego.                                                                                         red.

SPOTKANIE Z NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA ŁĄCK

WYDARZENIA

8

został również temat wykupu gruntów z międzywala, braku 
podejmowanych działań związanych z pogłębianiem rzeki Wisły 
oraz gruntów zniszczonych podczas powodzi z 2010 roku. Okazję 
do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkań-
cy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalanie w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.                 red.

ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady 
Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewo-
wych. Podczas spotkania omawiane były kwes�e dotyczące stanu 
bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim. Poruszony 



12 maja br. odbył się VI Biało Czerwony Międzygminny Rajd Rowero-
wy, który został objęty honorowym patronatem Starosty płockiego 
Mariusza Bieńka ,Starosty gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego 
a także Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka oraz 
Wójta Gminy Słubice – Krzysztofa Dylickiego. Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy wyposażył uczestników w biało-czerwone chorągiew-
ki, gminy Słubice i Sanniki zakupiły dla uczestników torby z okoliczno-
ściowym nadrukiem, a Dom Weselny „U Bolka” przekazał napoje na 
czas podróży. Uczestnicy Rajdu wyruszyli o godz. 1400 z Mocarzewa i 
zwartym peletonem przemieszczali się trasą rajdu przez Wólkę, 
Grabowiec, Słubice, Piotrkówek, Zyck, Studzieniec do mety końcowej 
w Mocarzewie. Bezpieczeństwa przejazdu na drogach publicznych 
strzegli strażacy z OSP Słubice oraz policjanci z Gąbina i Sannik. Na 
trasie były dwa przystanki, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach, gdzie dołączali kolejni uczestnicy rajdu oraz na terenie 

których wartość handlowa nie przekracza 1000 zł. Warto zazna-
czyć, że w wyścigu brały udział dwie ekipy z naszej gminy. Kolejną 
z imprez motoryzacyjnych było wydarzenie pod nazwą: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie – I edycja Słubice” które wspólnie 
zorganizowały Powiat Płocki i Groszek Off Road. Była to pierwsza z 
czterech imprez 4x4, podczas których organizatorzy chcą przed-
stawić historię, kulturę i ciekawe miejsca powiatu płockiego. Wójt 
Gminy Słubice wraz ze Starostą Powiatu Płockiego oraz Groszek 
Off Road, czyli Pan Wojciech Janowski, pasjonat tego sportu 
wręczyli puchary i nagrody uczestnikom ww. imprez. Obok tego 
atrakcją dnia były występy zespołów VERDIS, Piotr Kwiatkowski 
oraz gwiazdy wieczoru zespołu Power Play.  Publiczność, której 
zebrało się bardzo dużo,  nagradzała wielkimi brawami wszystkie 
występy. Zabawa taneczna trwała do późnego wieczora przy 
muzyce zespołu EX BOLO/ POSITIVE BAND. Tego dnia na odwie-
dzających czekało również wiele innych atrakcji. Na kolorowych 
stoiskach można było skosztować regionalnych przysmaków, 
nabyć kwiaty, wyroby z wikliny, oraz wziąć udział w konkursie 
wiedzy o gminie Słubice i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, który nosił tytuł „(Do) WOLNOŚĆ POZNAWANIA 
OJCZYZNY”. W tegorocznej edycji gminnego konkursu można było 
wykręcić nagrodę za pomocą „Słubickiego Koła Szczęścia”. Każde-
mu numerkowi z koła przyporządkowana była odpowiednia 
nagroda. Swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Słubice 
oraz zaprzyjaźnione instytucje. Dzieci z wielką ochotą wypełniały 
kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury mapy Polski. 
Dodatkową atrakcją był pokaz gotowania na wielkiej patelni. Dla 
chętnych poznania ciekawych rzemiosł czekało pięć różnego 
rodzaju warsztatów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników imprezy. Najmłodsi mogli również skorzystać z atrak-
cji w mini wesołym miasteczku.
Na placu uroczystości znajdowało się wyjątkowe stoisko – Funda-
cji Bogaci Miłosierdziem z Mocarzewa, która ma być kontynuato-
rem dzieła Ośrodka w Mocarzewie. Ma ona być spełnieniem 
marzeń absolwentów i ich rodziców o bezpiecznej przystani, w 
której będą mogli żyć i rozwijać się po ukończeniu edukacji. 
Poprzez wsparcie zwykłych ludzi może powstać „Dom Spełnio-
nych Marzeń”.                red.

W niedzielę 21 maja br. odbyły się obchody XIX Powiatowego 
DNIA ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospoda-
rzami tej uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany 
przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy 
Słubice – reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickie-
go. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Lech Dąbrowski - przewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Adam Sierocki- wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Hilary Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP,  Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD 
Płock, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, Karolina Koper – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji z pracow-
nikami wydziału, wójtowie i radni gmin powiatu płockiego i gosty-
nińskiego. Nim oficjalnie rozpoczęto XIX Powiatowy Dzień Ziemi 
swoje artystyczne talenty zaprezentował Zespół „Ludowe nutki”, 
który działa od 2005 roku przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Opiekunami grupy są Pani 
Janina Ujazda – odpowiedzialna za choreografię oraz Pan Łukasz 
Bartosiak – odpowiedzialny za aspekty muzyczne. Zespół zatań-
czył poloneza oraz polkę a także zaśpiewał piosenki ludowe. 
Następnie czas umilili najmłodsi w tym dniu artyści, dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Słubicach. W swoim repertuarze przed-
szkolaki zaprezentowały taniec kwiatów, ilustrację ruchową oraz 
piosenkę. Kolejnym punktem był występ solistki Dominiki Kobie-
reckiej. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza prezentowała 
swoje umiejętności na scenie dwukrotnie. O godzinie 15.00 
gospodarze uroczystości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – 
przywitali zebranych oraz oficjalnie otworzyli XIX Powiatowy 
Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi bogata 
była w wiele imprez towarzyszących między innymi dwa zmagania 
motoryzacyjne. Od godzin porannych w Łaziskach trwała walka w 
Polskiej Lidze Wraków/Motociekawy, podczas której wzięło udział 
kilkunastu zawodników, którzy rywalizowali o zwycięstwo oraz 
punkty do klasyfikacji generalnej Polskiej Ligi Wraków. Pojazdy 
jakimi poruszali się uczestnicy wyścigu to samochody osobowe, 

płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek,  Wicestarosta - Iwona 
Sierocka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we 
Włocławku - Daniel Czarnomski, Przewodniczący Komisji ds. 
Bezpieczeństwa - Józef Walewski,Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Płocka – Jan Piątkowski, Dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota 
Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - 
insp.Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Płocku – 
Grzegorz Padzik, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
UM Płocka - Rafał Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

W dniu 23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego. Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczy-
stości w Świniarach upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapo-
czątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził 
Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Jacek Warzecha. Następnie 
zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła 
na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu 
powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli 
Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz 
przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematem posie-
dzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była 
„Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie 

byka i ścianką wspinaczkową w tym roku imprezę wzbogacono o 
foto –budkę. Nowość ta okazała się dużą atrakcją dla dzieci i 
młodzieży, którzy chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Wszy-
scy korzystali z posiłku wydawanego przez stołówkę szkolną, na 
który składała się zupa i hot – dogi. Pracownicy GOPS częstowali 
ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz napojami.
Dzięki uprzejmości jednostek OSP i Policji, najmłodsi mogli 
„zasiąść za kierownicą” wozu strażackiego i radiowozu. Prawdziwą 
atrakcją w taki upalny dzień była kurtyna wodna przygotowana 
przez strażaków. Dzieci miały prawdziwą frajdę. ,,IV Gminny Dzień 
Dziecka” obfitował w wiele atrakcji i sprawił dzieciom wiele 
radości ze wspólnego spotkania.               red.

30 maja 2018 r. o godzinie 900 w Słubicach, na terenie przyszkol-
nym rozpoczęły się uroczystości ,,IV Gminny Dzień Dziecka”. 
Zwyczajowo ich organizatorem była Gmina Słubice, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz pracownicy szkół. Dzieci, 
młodzież, ich rodziców i opiekunów powitał wójt gminy Krzysztof 
Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek.  
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodom Dnia Dziecka towarzyszyło  hasło: ,,Kto 
Ty jesteś Polak mały”. Zachęceni przez wójta i przewodniczącą 
rady uczestnicy imprezy chętnie korzystali z przygotowanych na 
nią atrakcji. Poza zjeżdżalnią, trampoliną, bungee, ujeżdżalnią 

13 czerwca w remizie OSP Wiączemin Polski odbyło się spotkanie 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck –Ryszardem Bijakiem oraz 
leśniczym Leśnictwa Rzepki - Mateuszem Szulcem w sprawie 
przekazanych 30 kwietnia br. przez Starostwo Powiatowe w 
Płocku, w zarząd Nadleśnictwa Łąck terenów zdegradowanych 
podczas powodzi w 2010 r. – położonych w Świniarach i Wiącze-
minie Polskim. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca rady - 
Katarzyna Milczarek. Udział wzięli również: wójt gminy, radni i 
sołtysi gminy oraz zainteresowani mieszkańcy. Na mocy porozu-
mienia z 2011 roku tereny nad Wisłą wykupione przez Skarb 
Państwa, który reprezentuje starosta, miały zostać przekazane we 
władanie Nadleśnictwu w celu ich zalesienia. Pan Ryszard Bijak 
zapoznał obecnych ze sposobem i całą procedurą formalną 
przekazania 52,5 ha zalanych w 2010 roku obszarów, na których w 
tej chwili w większości rośnie wierzba. Przybliżył także plany 
dotyczące korzystania z tych terenów i ich przyszłego zagospoda-
rowania. Na koniec spotkania wysłuchał i ustosunkował się do 
uwag mieszkańców dotyczących m.in. zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego.                                                                                         red.
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został również temat wykupu gruntów z międzywala, braku 
podejmowanych działań związanych z pogłębianiem rzeki Wisły 
oraz gruntów zniszczonych podczas powodzi z 2010 roku. Okazję 
do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkań-
cy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalanie w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.                 red.

ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady 
Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewo-
wych. Podczas spotkania omawiane były kwes�e dotyczące stanu 
bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim. Poruszony 

AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH
Na tropach smoka wawelskiego – spotkanie autorskie

17 maja 2018 r. o godzinie 11 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z 
historykiem sztuki dr Markiem Sikorskim. Autor wielu książek o 
zabytkach i dziejach kultury tym razem podjął się zbadania smoczej 
zagadki. Ze smokiem wawelskim powiązanych jest wiele sekretów 
min. dotyczących jego słynnego krakowskiego pomnika, Smoczej 
Jamy oraz znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego Smok podwa-
welski. O tych i innych osobliwościach dotyczących legendy smoka 
wawelskiego i jego historii mogli dowiedzieć się uczestnicy spotka-
nia. Tym razem naszą bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Piotrkówku i Publicznego Gimnazjum w Słubicach.

 „(Do)Wolność Czytania” - Tydzień Bibliotek 2018
7 maja 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach rozpo-
częliśmy obchody Tygodnia Bibliotek. W tych dniach  w szczególny 
sposób promujemy czytelnictwo i bibliotekę, aby podkreślić rolę 
książki i  zwiększyć pres�ż zawodu bibliotekarza.  Tegoroczna edycja 
Tygodnia Bibliotek 2018 odbyła się pod hasłem: „(Do)Wolność 
Czytania”.  Świętowanie Tygodnia Bibliotek zainaugurowało uroczy-
ste spotkanie bibliotekarzy. W dniu 7 maja 2018 r. na zaproszenie 
Książnicy Płockiej Artur Bedyk i Joanna Ujazda z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach uczestniczyli w uroczystościach związanych z 
Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyły się w Sali Barokowej 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Nie zapomniały o nas również 
władze samorządowe. Bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy gościć w 
bibliotece panią Katarzynę Milczarek- Przewodniczącą Rady Gminy 
oraz pana Krzysztofa Dylickiego – Wójta Gminy Słubice. Serdeczne 
życzenia oraz wspaniały okolicznościowy tort to z pewnością bardzo 
miły akcent obchodzonego przez nas święta. Z okazji Tygodnia 
Bibliotek przygotowaliśmy również niespodzianki dla naszych czytel-
ników. 8 maja 2018 r. odwiedzili nas uczniowie kl. Ib słubickiej 
podstawówki, aby wziąć udział w zajęciach czytelniczych „ W krainie 
baśni…”. Była to wspaniała okazja, by włączyć się do akcji promującej 
głośne czytanie „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczestnicy zajęć z 
wielką przyjemnością wzięli również udział w zabawach literackich. 
9 maja to kolejny dzień atrakcji przygotowanych dla naszych 
najmłodszych czytelników. Tego dnia zaplanowaliśmy spotkanie o 
charakterze biblioterapeutycznym, podczas którego dzieci poznały 
opowiadanie Beaty Ostrowickiej pt. „112”. Jednak najwięcej radości 
sprawiła dzieciom gra terenowa mająca na celu poznanie i utrwale-
nie numerów alarmowych. „Badam i już wiem” to temat kolejnego 
spotkania w Tygodniu Bibliotek tym razem przygotowanego dla 
starszych klas słubickiej podstawówki. Dzieci uwielbiają wszelkiego 
rodzaju eksperymenty, a jeszcze większą frajdę sprawia im samo-
dzielne ich wykonywanie. Dlatego przeprowadzenie z dziećmi 
doświadczeń okazało się dla nich doskonałą zabawą a zarazem 
okazją do odkrywania świata i zjawisk fizycznych. Tydzień Bibliotek 
2018 zakończyliśmy transmisją spektaklu pt. „Piotruś Pan” z Teatru 
Maska w Rzeszowie, którą mogliśmy zrealizować dzięki programowi 
„ITeatr – Internetowy Teatr TVP”. Historię Piotrusia Pana i jego 
przyjaciół z Nibylandii obejrzeli uczniowie kl. V SP w Słubicach.

Rodzinny Piknik Literacki
8 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył 
się Rodzinny Piknik Literacki. Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie 
wzięły udział w przygotowanym specjalnie dla nich spotkaniu. 
Zaproszeni rodzice czytali swoim pociechom wesołe wierszyki a 
panie bibliotekarki piekły pyszne kiełbaski. Jednocześnie zorganizo-
wany festyn był zakończeniem cyklicznych zajęć bibliotecznych, w 
związku ze zbliżającymi się wakacjami.  Dziękujemy rodzicom, którzy 
włączyli się w organizację tego spotkania.

Dyskusyjny Klub Książki 
Niezmiennie od ośmiu lat stałą ofertą skierowaną do czytelników 
naszej biblioteki są spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. W 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach działają już dwa tego 
typu kluby: jeden dla dorosłych czytelników, drugi dla młodzieży. 
DKK są miejscem dyskusji o literaturze i propozycją na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu. 20 marca 2018 r. podczas spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych  dyskutowaliśmy o książce 
"Żona mormona" Irene Spencer. To autobiograficzna opowieść 
mormońskiej żony (drugiej z dziesięciu), matki trzynaściorga dzieci, 
która opowiadając o swoim życiu, szczegółowo przedstawia uczucia 
i przemyślenia, ukazuje czytelnikowi swoje zmagania z wewnętrz-
nym rozdarciem pomiędzy własną wiarą a rzeczywistym życiem. 

"Wiosenne wersety" - gminny konkurs recytatorski
21 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
najlepsi recytatorzy z Gminy Słubice rywalizowali w ramach konkur-
su "Wiosenne wersety", który był jednocześnie eliminacją gminną 
do kolejnego (rejonowego) etapu konkursu recytatorskiego "Pięknie 
być człowiekiem" organizowanego przez Książnice Płocką. Rok 2018 
jest rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, dlatego tegoroczny konkurs recytatorski poświęcony został 
literaturze przypominającej dzieciom i młodzieży ważne dla naszego 
narodu i państwa wydarzenia. Konkurs przebiegał z podziałem na 
kategorie wiekowe. Uczniowie z klas I-III (Szkoły Podstawowej) 
prezentowali po dwa wiersze, natomiast uczniowie z klas IV-VII 
(Szkoła Podstawowa) prezentowali wiersz i fragment prozy. Uczest-
ników konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniało 
powołane przez organizatorów jury. Pracami komisji konkursowej 
kierował dyrektor słubickiej biblioteki Artur Bedyk, który rokrocznie 
uczestniczy również w pracach komisji konkursowych podczas 
eliminacji rejonowych w Sannikach i w Gąbinie. Ponadto w składzie 
jury znaleźli się: Jolanta Wodowska i Urszula Kazusek - nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Słubicach, Grażyna Kowalczyk - nauczyciel 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, Joanna Ujazda 
- bibliotekarz GBP w Słubicach. Po wysłuchaniu prezentacji uczestni-
ków jury postanowiło przyznać:
W kategorii kl. I-III: 1 miejsce - Marika Piechocka, 2 miejsce - Gabriela 
Zielińska, 3 miejsce - Julia Matusiak
W kategorii kl. IV-VII: 1 miejsce - Maja Pych, 2 miejsce - Magdalena 
Cichosz, 3 miejsce Patrycja Zwierzchowska, wyróżnienie: Jakub 
Kaliński
Laureaci gminnego konkursu recytatorskiego reprezentowali naszą 
gminę podczas eliminacji rejonowych, które odbyły się 12 kwietnia 
o godz. 9 w Szkole Muzycznej w Gąbinie. Laureatom i wszystkim 
uczestnikom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!

Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
10 kwietnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Do wspól-
nego świętowania zaprosiliśmy najmłodsze klasy słubickiej podsta-
wówki. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obcho-
dzone co roku 2 kwietnia, ściśle związane jest z Hansem Chris�anem 
Andersenem, bowiem tego dnia przypada rocznica urodzin tego 
znanego na całym świecie bajkopisarza. Święto, które ustanowiono 
w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych 
Ludzi (IBBY) ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz 
wspieranie czytania przez najmłodszych. Spotkanie z najmłodszymi 
czytelnikami było wspaniałą okazją do zapoznania się z postacią 
Andersena. Dzięki prezentacji mul�medialnej przygotowanej przez 
bibliotekarzy GBP w Słubicach dzieci dowiedziały się o najważniej-
szych wydarzeniach i ciekawostkach z życia duńskiego bajkopisarza. 
Podczas lekcji bibliotecznej odbył się także mini konkurs ze znajomo-
ści baśni Andersena. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci był 
również doskonałą okazją do promocji głośnego czytania, dlatego 
tego dnia w naszej bibliotece odbyła się akcja „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. Tradycją spotkań jest to, że do wspólnego czytania zapra-
szamy gości specjalnych. Tym razem słubicką bibliotekę odwiedził  
patron Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – Hans Chris�an 
Andersen, w którego rolę wcielił się Jacek Laska – Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Nasz gość przeczytał 
jedną z baśni pt. „Nowe szaty cesarza”. Dzieci były zachwycone tą 
niespodziewaną i wyjątkową wizytą! W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Laski – Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przyjął zaproszenie do 
udziału w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Biblioteka partnerem organizatora VI Międzygminnego Rajdu 
Rowerowego! 

12 maja 2018 r. już po raz szósty Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
w Mocarzewie zorganizował rajd rowerowy, którego trasa wiodła 
poprzez malownicze tereny gminy Sanniki i gminy Słubice. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach po raz kolejny była partnerem tego 
przedsięwzięcia. Przy bibliotece miał miejsce pierwszy przystanek 
rajdu, na którym uczestnicy częstowani byli chłodnymi i gorącymi 
napojami, mogli też dopełnić wszelkich formalności związanych z 
uczestnictwem i otrzymać pamiątkowe gadżety. Dyrektor słubickiej 
biblioteki pełnił funkcję spikera zarówno na przystanku przed biblio-
teką jak i podczas startu oraz na mecie rajdu, był też autorem plaka-
tu promującego rajd.  



W niedzielę 21 maja br. odbyły się obchody XIX Powiatowego 
DNIA ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospoda-
rzami tej uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany 
przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy 
Słubice – reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickie-
go. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Lech Dąbrowski - przewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Adam Sierocki- wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Płockiego, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Hilary Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP,  Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD 
Płock, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, Karolina Koper – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji z pracow-
nikami wydziału, wójtowie i radni gmin powiatu płockiego i gosty-
nińskiego. Nim oficjalnie rozpoczęto XIX Powiatowy Dzień Ziemi 
swoje artystyczne talenty zaprezentował Zespół „Ludowe nutki”, 
który działa od 2005 roku przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Opiekunami grupy są Pani 
Janina Ujazda – odpowiedzialna za choreografię oraz Pan Łukasz 
Bartosiak – odpowiedzialny za aspekty muzyczne. Zespół zatań-
czył poloneza oraz polkę a także zaśpiewał piosenki ludowe. 
Następnie czas umilili najmłodsi w tym dniu artyści, dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Słubicach. W swoim repertuarze przed-
szkolaki zaprezentowały taniec kwiatów, ilustrację ruchową oraz 
piosenkę. Kolejnym punktem był występ solistki Dominiki Kobie-
reckiej. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza prezentowała 
swoje umiejętności na scenie dwukrotnie. O godzinie 15.00 
gospodarze uroczystości - Starosta Płocki i Wójt Gminy Słubice – 
przywitali zebranych oraz oficjalnie otworzyli XIX Powiatowy 
Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi bogata 
była w wiele imprez towarzyszących między innymi dwa zmagania 
motoryzacyjne. Od godzin porannych w Łaziskach trwała walka w 
Polskiej Lidze Wraków/Motociekawy, podczas której wzięło udział 
kilkunastu zawodników, którzy rywalizowali o zwycięstwo oraz 
punkty do klasyfikacji generalnej Polskiej Ligi Wraków. Pojazdy 
jakimi poruszali się uczestnicy wyścigu to samochody osobowe, 

płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek,  Wicestarosta - Iwona 
Sierocka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we 
Włocławku - Daniel Czarnomski, Przewodniczący Komisji ds. 
Bezpieczeństwa - Józef Walewski,Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Płocka – Jan Piątkowski, Dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota 
Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - 
insp.Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Płocku – 
Grzegorz Padzik, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
UM Płocka - Rafał Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

W dniu 23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego. Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczy-
stości w Świniarach upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapo-
czątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził 
Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Jacek Warzecha. Następnie 
zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła 
na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu 
powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli 
Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz 
przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematem posie-
dzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była 
„Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie 

byka i ścianką wspinaczkową w tym roku imprezę wzbogacono o 
foto –budkę. Nowość ta okazała się dużą atrakcją dla dzieci i 
młodzieży, którzy chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Wszy-
scy korzystali z posiłku wydawanego przez stołówkę szkolną, na 
który składała się zupa i hot – dogi. Pracownicy GOPS częstowali 
ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz napojami.
Dzięki uprzejmości jednostek OSP i Policji, najmłodsi mogli 
„zasiąść za kierownicą” wozu strażackiego i radiowozu. Prawdziwą 
atrakcją w taki upalny dzień była kurtyna wodna przygotowana 
przez strażaków. Dzieci miały prawdziwą frajdę. ,,IV Gminny Dzień 
Dziecka” obfitował w wiele atrakcji i sprawił dzieciom wiele 
radości ze wspólnego spotkania.               red.

30 maja 2018 r. o godzinie 900 w Słubicach, na terenie przyszkol-
nym rozpoczęły się uroczystości ,,IV Gminny Dzień Dziecka”. 
Zwyczajowo ich organizatorem była Gmina Słubice, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz pracownicy szkół. Dzieci, 
młodzież, ich rodziców i opiekunów powitał wójt gminy Krzysztof 
Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek.  
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodom Dnia Dziecka towarzyszyło  hasło: ,,Kto 
Ty jesteś Polak mały”. Zachęceni przez wójta i przewodniczącą 
rady uczestnicy imprezy chętnie korzystali z przygotowanych na 
nią atrakcji. Poza zjeżdżalnią, trampoliną, bungee, ujeżdżalnią 

13 czerwca w remizie OSP Wiączemin Polski odbyło się spotkanie 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck –Ryszardem Bijakiem oraz 
leśniczym Leśnictwa Rzepki - Mateuszem Szulcem w sprawie 
przekazanych 30 kwietnia br. przez Starostwo Powiatowe w 
Płocku, w zarząd Nadleśnictwa Łąck terenów zdegradowanych 
podczas powodzi w 2010 r. – położonych w Świniarach i Wiącze-
minie Polskim. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca rady - 
Katarzyna Milczarek. Udział wzięli również: wójt gminy, radni i 
sołtysi gminy oraz zainteresowani mieszkańcy. Na mocy porozu-
mienia z 2011 roku tereny nad Wisłą wykupione przez Skarb 
Państwa, który reprezentuje starosta, miały zostać przekazane we 
władanie Nadleśnictwu w celu ich zalesienia. Pan Ryszard Bijak 
zapoznał obecnych ze sposobem i całą procedurą formalną 
przekazania 52,5 ha zalanych w 2010 roku obszarów, na których w 
tej chwili w większości rośnie wierzba. Przybliżył także plany 
dotyczące korzystania z tych terenów i ich przyszłego zagospoda-
rowania. Na koniec spotkania wysłuchał i ustosunkował się do 
uwag mieszkańców dotyczących m.in. zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego.                                                                                         red.
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został również temat wykupu gruntów z międzywala, braku 
podejmowanych działań związanych z pogłębianiem rzeki Wisły 
oraz gruntów zniszczonych podczas powodzi z 2010 roku. Okazję 
do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkań-
cy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalanie w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.                 red.

ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady 
Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewo-
wych. Podczas spotkania omawiane były kwes�e dotyczące stanu 
bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim. Poruszony 

Na tropach smoka wawelskiego – spotkanie autorskie
17 maja 2018 r. o godzinie 11 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z 
historykiem sztuki dr Markiem Sikorskim. Autor wielu książek o 
zabytkach i dziejach kultury tym razem podjął się zbadania smoczej 
zagadki. Ze smokiem wawelskim powiązanych jest wiele sekretów 
min. dotyczących jego słynnego krakowskiego pomnika, Smoczej 
Jamy oraz znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego Smok podwa-
welski. O tych i innych osobliwościach dotyczących legendy smoka 
wawelskiego i jego historii mogli dowiedzieć się uczestnicy spotka-
nia. Tym razem naszą bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Piotrkówku i Publicznego Gimnazjum w Słubicach.

 „(Do)Wolność Czytania” - Tydzień Bibliotek 2018
7 maja 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach rozpo-
częliśmy obchody Tygodnia Bibliotek. W tych dniach  w szczególny 
sposób promujemy czytelnictwo i bibliotekę, aby podkreślić rolę 
książki i  zwiększyć pres�ż zawodu bibliotekarza.  Tegoroczna edycja 
Tygodnia Bibliotek 2018 odbyła się pod hasłem: „(Do)Wolność 
Czytania”.  Świętowanie Tygodnia Bibliotek zainaugurowało uroczy-
ste spotkanie bibliotekarzy. W dniu 7 maja 2018 r. na zaproszenie 
Książnicy Płockiej Artur Bedyk i Joanna Ujazda z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach uczestniczyli w uroczystościach związanych z 
Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyły się w Sali Barokowej 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Nie zapomniały o nas również 
władze samorządowe. Bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy gościć w 
bibliotece panią Katarzynę Milczarek- Przewodniczącą Rady Gminy 
oraz pana Krzysztofa Dylickiego – Wójta Gminy Słubice. Serdeczne 
życzenia oraz wspaniały okolicznościowy tort to z pewnością bardzo 
miły akcent obchodzonego przez nas święta. Z okazji Tygodnia 
Bibliotek przygotowaliśmy również niespodzianki dla naszych czytel-
ników. 8 maja 2018 r. odwiedzili nas uczniowie kl. Ib słubickiej 
podstawówki, aby wziąć udział w zajęciach czytelniczych „ W krainie 
baśni…”. Była to wspaniała okazja, by włączyć się do akcji promującej 
głośne czytanie „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Uczestnicy zajęć z 
wielką przyjemnością wzięli również udział w zabawach literackich. 
9 maja to kolejny dzień atrakcji przygotowanych dla naszych 
najmłodszych czytelników. Tego dnia zaplanowaliśmy spotkanie o 
charakterze biblioterapeutycznym, podczas którego dzieci poznały 
opowiadanie Beaty Ostrowickiej pt. „112”. Jednak najwięcej radości 
sprawiła dzieciom gra terenowa mająca na celu poznanie i utrwale-
nie numerów alarmowych. „Badam i już wiem” to temat kolejnego 
spotkania w Tygodniu Bibliotek tym razem przygotowanego dla 
starszych klas słubickiej podstawówki. Dzieci uwielbiają wszelkiego 
rodzaju eksperymenty, a jeszcze większą frajdę sprawia im samo-
dzielne ich wykonywanie. Dlatego przeprowadzenie z dziećmi 
doświadczeń okazało się dla nich doskonałą zabawą a zarazem 
okazją do odkrywania świata i zjawisk fizycznych. Tydzień Bibliotek 
2018 zakończyliśmy transmisją spektaklu pt. „Piotruś Pan” z Teatru 
Maska w Rzeszowie, którą mogliśmy zrealizować dzięki programowi 
„ITeatr – Internetowy Teatr TVP”. Historię Piotrusia Pana i jego 
przyjaciół z Nibylandii obejrzeli uczniowie kl. V SP w Słubicach.

Rodzinny Piknik Literacki
8 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył 
się Rodzinny Piknik Literacki. Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie 
wzięły udział w przygotowanym specjalnie dla nich spotkaniu. 
Zaproszeni rodzice czytali swoim pociechom wesołe wierszyki a 
panie bibliotekarki piekły pyszne kiełbaski. Jednocześnie zorganizo-
wany festyn był zakończeniem cyklicznych zajęć bibliotecznych, w 
związku ze zbliżającymi się wakacjami.  Dziękujemy rodzicom, którzy 
włączyli się w organizację tego spotkania.

Dyskusyjny Klub Książki 
Niezmiennie od ośmiu lat stałą ofertą skierowaną do czytelników 
naszej biblioteki są spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. W 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach działają już dwa tego 
typu kluby: jeden dla dorosłych czytelników, drugi dla młodzieży. 
DKK są miejscem dyskusji o literaturze i propozycją na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu. 20 marca 2018 r. podczas spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych  dyskutowaliśmy o książce 
"Żona mormona" Irene Spencer. To autobiograficzna opowieść 
mormońskiej żony (drugiej z dziesięciu), matki trzynaściorga dzieci, 
która opowiadając o swoim życiu, szczegółowo przedstawia uczucia 
i przemyślenia, ukazuje czytelnikowi swoje zmagania z wewnętrz-
nym rozdarciem pomiędzy własną wiarą a rzeczywistym życiem. 

"Wiosenne wersety" - gminny konkurs recytatorski
21 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
najlepsi recytatorzy z Gminy Słubice rywalizowali w ramach konkur-
su "Wiosenne wersety", który był jednocześnie eliminacją gminną 
do kolejnego (rejonowego) etapu konkursu recytatorskiego "Pięknie 
być człowiekiem" organizowanego przez Książnice Płocką. Rok 2018 
jest rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, dlatego tegoroczny konkurs recytatorski poświęcony został 
literaturze przypominającej dzieciom i młodzieży ważne dla naszego 
narodu i państwa wydarzenia. Konkurs przebiegał z podziałem na 
kategorie wiekowe. Uczniowie z klas I-III (Szkoły Podstawowej) 
prezentowali po dwa wiersze, natomiast uczniowie z klas IV-VII 
(Szkoła Podstawowa) prezentowali wiersz i fragment prozy. Uczest-
ników konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniało 
powołane przez organizatorów jury. Pracami komisji konkursowej 
kierował dyrektor słubickiej biblioteki Artur Bedyk, który rokrocznie 
uczestniczy również w pracach komisji konkursowych podczas 
eliminacji rejonowych w Sannikach i w Gąbinie. Ponadto w składzie 
jury znaleźli się: Jolanta Wodowska i Urszula Kazusek - nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Słubicach, Grażyna Kowalczyk - nauczyciel 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, Joanna Ujazda 
- bibliotekarz GBP w Słubicach. Po wysłuchaniu prezentacji uczestni-
ków jury postanowiło przyznać:
W kategorii kl. I-III: 1 miejsce - Marika Piechocka, 2 miejsce - Gabriela 
Zielińska, 3 miejsce - Julia Matusiak
W kategorii kl. IV-VII: 1 miejsce - Maja Pych, 2 miejsce - Magdalena 
Cichosz, 3 miejsce Patrycja Zwierzchowska, wyróżnienie: Jakub 
Kaliński
Laureaci gminnego konkursu recytatorskiego reprezentowali naszą 
gminę podczas eliminacji rejonowych, które odbyły się 12 kwietnia 
o godz. 9 w Szkole Muzycznej w Gąbinie. Laureatom i wszystkim 
uczestnikom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!

Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
10 kwietnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Do wspól-
nego świętowania zaprosiliśmy najmłodsze klasy słubickiej podsta-
wówki. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obcho-
dzone co roku 2 kwietnia, ściśle związane jest z Hansem Chris�anem 
Andersenem, bowiem tego dnia przypada rocznica urodzin tego 
znanego na całym świecie bajkopisarza. Święto, które ustanowiono 
w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych 
Ludzi (IBBY) ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz 
wspieranie czytania przez najmłodszych. Spotkanie z najmłodszymi 
czytelnikami było wspaniałą okazją do zapoznania się z postacią 
Andersena. Dzięki prezentacji mul�medialnej przygotowanej przez 
bibliotekarzy GBP w Słubicach dzieci dowiedziały się o najważniej-
szych wydarzeniach i ciekawostkach z życia duńskiego bajkopisarza. 
Podczas lekcji bibliotecznej odbył się także mini konkurs ze znajomo-
ści baśni Andersena. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci był 
również doskonałą okazją do promocji głośnego czytania, dlatego 
tego dnia w naszej bibliotece odbyła się akcja „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. Tradycją spotkań jest to, że do wspólnego czytania zapra-
szamy gości specjalnych. Tym razem słubicką bibliotekę odwiedził  
patron Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – Hans Chris�an 
Andersen, w którego rolę wcielił się Jacek Laska – Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Nasz gość przeczytał 
jedną z baśni pt. „Nowe szaty cesarza”. Dzieci były zachwycone tą 
niespodziewaną i wyjątkową wizytą! W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Laski – Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przyjął zaproszenie do 
udziału w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Biblioteka partnerem organizatora VI Międzygminnego Rajdu 
Rowerowego! 

12 maja 2018 r. już po raz szósty Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
w Mocarzewie zorganizował rajd rowerowy, którego trasa wiodła 
poprzez malownicze tereny gminy Sanniki i gminy Słubice. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach po raz kolejny była partnerem tego 
przedsięwzięcia. Przy bibliotece miał miejsce pierwszy przystanek 
rajdu, na którym uczestnicy częstowani byli chłodnymi i gorącymi 
napojami, mogli też dopełnić wszelkich formalności związanych z 
uczestnictwem i otrzymać pamiątkowe gadżety. Dyrektor słubickiej 
biblioteki pełnił funkcję spikera zarówno na przystanku przed biblio-
teką jak i podczas startu oraz na mecie rajdu, był też autorem plaka-
tu promującego rajd.  

sposobach zabezpieczania swoich oszczędności oraz o niebezpie-
czeństwach związanych z oszustwami finansowymi (tzw. wyłudze-
niach "na wnuczka" czy "na policjanta"). Podczas wykładu nie zabra-
kło również ciekawej dyskusji i wymiany opinii pomiędzy słuchacza-
mi a prowadzącymi wykład. Na koniec podczas podpisywania indek-
sów, każdy ze słuchaczy otrzymał pamiątkowy długopis i "słodką 
niespodziankę". 27 kwietnia 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w 
Słubicach PPUTW mogli wysłuchać niezwykle pasjonującego wykła-
du historycznego poświęconego Litwie i jej związkom z Polską na 
przestrzeni dziejów. Wykład poprowadził Andrzej Barciński, historyk 
regionalista, prezes STO w Małej Wsi. To była niezwykła, fascynująca 
podróż w czasie, na którą zaprosił swoich słuchaczy dysponujący 
niezwykłym wprost talentem gawędziarskim Andrzej Barciński. Pan 
Andrzej to pasjonat historii, który od blisko dwudziestu lat zajmuje 
się także renowacją starych mebli, jednak przede wszystkim to 
doskonały znawca Wilna i Wileńszczyzny. Podczas wykładu wypeł-
nionego ciekawostkami i barwnymi anegdotami potrafił słowem 
zaczarować słuchaczy i zainteresować omawiana tematyką. Nic 
dziwnego, że już po pierwszym wykładzie wielu słuchaczy PPUTW 
wyraziło ochotę na zobaczenie pięknych litewskich ziem podczas 
planowanej wycieczki do Wilna. 9 maja 2018 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach gościła pana Andrzeja Ścibło - Powiatowego 
Rzecznika Praw Konsumenta, który podczas wykładu „Jak być 
świadomym konsumentem?” opowiadał o zagrożeniach z jakimi 
spotykają się na co dzień konsumenci. Jak nie dać się oszukać przez 
nieuczciwych przedsiębiorców, na co zwracać uwagę przy zawiera-
niu umów, jak dochodzić swoich praw konsumenckich i gdzie można 
otrzymać pomoc i wsparcie - to tylko niektóre z tematów porusza-
nych na wykładzie. Tematyka wykładu jak się okazało była bardzo 
interesująca a poruszane zagadnienia były w wielu wypadkach 
odpowiedziami na konkretne problemy słuchaczy. 11 maja 2018 r. 
słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle 
pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, 
który w całości poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego. 
Wykład ten był drugim wykładem z cyklu trzech prelekcji o tematyce 
Wileńskiej. Andrzej Barciński podczas wykładu przybliżył słucha-
czom postać wybitnego marszałka. Jego barwna opowieść, wypeł-
niona anegdotami i ciekawostkami historycznymi oraz często wręcz 
unikatowymi fotografiami była dla słuchaczy niezwykłą historyczną 
podróżą. 16 maja 2018 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach dla słuchaczy sekcji gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr 
Marek Sikorski wygłosił prelekcję „Kamień smoczy - historia pewnej 
mistyfikacji medycznej.” Historia kamienia smoczego sięga XV w. i 
był on do połowy XVIII w. najsłynniejszym panaceum medycznym w 
Europie.  Wierzono, że krew, sadło, kości smoka oraz kamień smoczy 
mają moc uzdrawiającą. Doktor Sikorski podczas prelekcji swoją 
barwną opowieść zilustrował licznymi przykładami z malarstwa  
średniowiecznego i renesansowego, a także rycinami z wieków 
późniejszych. Obecnie kamień smoczy znajduje się w zbiorach 
Natur-Museum w Lucernie i swego czasu należał do najbardziej 
popularnych eksponatów muzealnych. Tematyka poruszana  
podczas wykładu wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy, 
a wszyscy którzy chcieli pogłębić wiedzę na tematy poruszane na 
wykładzie mogli nabyć książki autora i uzyskać pamiątkową dedyka-
cję. 17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach już po raz trzeci w tym roku akademickim 
gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem 
podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na 
wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogaco-
na fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobli-
wościach i zabytkach Wilna. Dla wielu słuchaczy była to też z pewno-
ścią ciekawa opowieść o miejscach, które już niedługo będą mogli 
zobaczyć podczas czterodniowej wycieczki na Litwę, którą udało się 
zorganizować przez sekcję gminną w Słubicach PPUTW. Wycieczka 
odbędzie się w dniach 12-15 lipca 2018 r. a uczestniczyć w niej 
będzie 30 osobowa grupa mieszkańców naszej gminy. Przed słucha-
czami sekcji gminnej w Słubicach jeszcze cykl wykładów o bezpie-
czeństwie, podczas których gościć będziemy przedstawiciela 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku, przedstawiciela Państwowej 
Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Ratownictwa Medycznego.  
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 
2 lipca na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas 
spotkania usłyszymy kolejny wykład z cyklu wykładów o tematyce 

Książka na pewno zainteresuje tych, którzy do tej pory niewiele 
wiedzieli na temat mormonów. Czyta się ją  z dużym zainteresowa-
niem, a podczas lektury czytelnik z pewnością zada sobie pytanie: 
jak we współczesnym cywilizowanym świecie ludzie mogą nadal tak 
żyć? 19 kwietnia 2018 r. podczas kolejnego spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych rozmawialiśmy o książce Suki Kim 
"Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit". 
Książka Suki Kim to niesamowita historia, wstrząsająca i przerażają-
ca. Suki Kim, południowokoreańska emigrantka w drugim pokoleniu, 
wychowana w USA, trafia na rok do Korei Północnej w charakterze 
wykładowcy na pres�żowym uniwersytecie przeznaczonym dla 
synów ścisłej elity. Korea Północna opisana w książce Suki Kim to 
kraj, gdzie Orwellowski koszmar jest rzeczywistością, to trochę taki 
współczesny skansen totalitaryzmu na świecie. W swojej książce 
Suki Kim przedstawia prawdziwy obraz Korei Północnej, chociaż 
opisuje tylko mały wycinek społeczeństwa - życie dzieci Koreańskich 
elit. Mimo to, obraz ten "wstrząsnął" naszymi Klubowiczami i wywo-
łał barwną dyskusję podczas klubowego spotkania.  Książkę zdecy-
dowanie polecamy przeczytać! Jak się okazało jednak nie zawsze 
czytane książki przypadają do gustu naszym Klubowiczom. 7 czerw-
ca 2018 r. na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych 
rozmawialiśmy o książce Julie Kavanagh "Dziewczyna, która kochała 
kamelie". Bohaterką książki jest jedna najbogatszych i najsłynniej-
szych kurtyzan w Europie. Jak się okazało historia porzuconej 
wiejskiej dziewczynki, która w wieku 13 lat przybyła do Paryża, a 7 lat 
później stała się najbardziej znaną i podziwianą kurtyzaną w lat 
40-tych XIX wieku, nie przypadła do gustu naszym klubowiczom. Być 
może wpłynął na to styl książki - ogromna ilość nazwisk, dat, postaci, 
wydarzeń podanych nie zawsze w chronologicznej kolejności powo-
duje, że czytelnik w pewnym momencie zaczyna się gubić w tym 
przekazie informacji. Zdecydowanie należy tę książkę traktować jako 
miejscami zbeletryzowaną biografię oraz interesujący portret Paryża 
pierwszej połowy XIX stulecia - jego artystycznego świata i półświat-
ka, życia wszystkich środowisk społecznych, z ich blaskami i cieniami. 
Nie czyta się jej szybko, łatwo i przyjemnie, jednak dla tych, którzy 
chcieliby poczuć klimat "Damy Kameliowej" z pewnością warta 
polecenia! Niezwykle ciekawe dyskusje toczymy również podczas 
spotkań DKK dla młodzieży. O tym, że każdy człowiek jest inny, ale 
każdy dąży do bycia szczęśliwym nie trzeba nikogo przekonywać. Dla 
każdego szczęście może oznaczać też coś innego. Każdy z nas ma to 
Coś, ten składnik, który jest do jego osobistego szczęścia niezbędnie 
potrzebny. Czym jest to Coś? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi 
podczas spotkania z młodzieżą w MDKK, które odbyło się 22 marca 
2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Podczas 
spotkania rozmawialiśmy o książce "Coś swojego" Marci Lyn Cur�s. 
Jak zwykle chwile spędzone z młodzieżą podczas klubowych spotkań 
to fantastyczny czas niezwykłej wymiany myśli, odczuć i poglądów 
na różne tematy. To również okazja by oprócz rozmów o przeczyta-
nych książkach miło spędzić czas podczas wielu różnych zabaw 
integracyjnych czy też podczas seansu filmowego.

Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zajęcia prowadzone w ramach PPUTW są ciekawą ofertą dla wszyst-
kich aktywnych mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 50 lat. 
Są doskonałą okazją na nabycie nowych umiejętności, poszerzenia 
swojej wiedzy i na spotkanie ciekawych ludzi. To także okazja do 
miłego spędzenia czasu wolnego. 18 marca 2018 r. dyrektor słubic-
kiej biblioteki wraz z 15 osobową grupą słuchaczy sekcji gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
mieli okazję zobaczyć spektakl teatralny "Powróćmy jak za dawnych 
lat" w wykonaniu aktorów z Amatorskiego Teatru Niewielkiego z 
Gąbina. Przedstawienie zaprezentowane zostało w sali OSP w 
Gąbinie. To był piękny wieczór! Liryczny, poetycki, przepełniony 
piękną muzyką i doskonałą grą aktorów spektakl na długo pozosta-
nie w naszych sercach. Uniwersytet Trzeciego Wieku to także 
ciekawe wykłady. 20 kwietnia 2018 r. słuchacze Sekcji Gminnej w 
Słubicach PPUTW mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie "Jak 
zadbać o swoje oszczędności?", który poprowadziły Joanna 
Stelmach i Marta Boszko z Banku Spółdzielczego "Vistula" w Wyszo-
grodzie. Tematy związane z bankowością były po raz pierwszy 
poruszane na wykładach zorganizowanych w ramach PPUTW. Tema-
tyka ta jednak  jak się okazało wzbudziła duże zainteresowanie 
słuchaczy. Podczas wykładu prowadzonego przez przedstawicielki 
Banku Spółdzielczego "Vistula", słuchacze dowiedzieli się min. o 
działalności banku na terenie powiatu płockiego, specjalnych 
ofertach bankowych proponowanych dla starszej grupy wiekowej, o 



byka i ścianką wspinaczkową w tym roku imprezę wzbogacono o 
foto –budkę. Nowość ta okazała się dużą atrakcją dla dzieci i 
młodzieży, którzy chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Wszy-
scy korzystali z posiłku wydawanego przez stołówkę szkolną, na 
który składała się zupa i hot – dogi. Pracownicy GOPS częstowali 
ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz napojami.
Dzięki uprzejmości jednostek OSP i Policji, najmłodsi mogli 
„zasiąść za kierownicą” wozu strażackiego i radiowozu. Prawdziwą 
atrakcją w taki upalny dzień była kurtyna wodna przygotowana 
przez strażaków. Dzieci miały prawdziwą frajdę. ,,IV Gminny Dzień 
Dziecka” obfitował w wiele atrakcji i sprawił dzieciom wiele 
radości ze wspólnego spotkania.               red.

30 maja 2018 r. o godzinie 900 w Słubicach, na terenie przyszkol-
nym rozpoczęły się uroczystości ,,IV Gminny Dzień Dziecka”. 
Zwyczajowo ich organizatorem była Gmina Słubice, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz pracownicy szkół. Dzieci, 
młodzież, ich rodziców i opiekunów powitał wójt gminy Krzysztof 
Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek.  
W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodom Dnia Dziecka towarzyszyło  hasło: ,,Kto 
Ty jesteś Polak mały”. Zachęceni przez wójta i przewodniczącą 
rady uczestnicy imprezy chętnie korzystali z przygotowanych na 
nią atrakcji. Poza zjeżdżalnią, trampoliną, bungee, ujeżdżalnią 

13 czerwca w remizie OSP Wiączemin Polski odbyło się spotkanie 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck –Ryszardem Bijakiem oraz 
leśniczym Leśnictwa Rzepki - Mateuszem Szulcem w sprawie 
przekazanych 30 kwietnia br. przez Starostwo Powiatowe w 
Płocku, w zarząd Nadleśnictwa Łąck terenów zdegradowanych 
podczas powodzi w 2010 r. – położonych w Świniarach i Wiącze-
minie Polskim. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca rady - 
Katarzyna Milczarek. Udział wzięli również: wójt gminy, radni i 
sołtysi gminy oraz zainteresowani mieszkańcy. Na mocy porozu-
mienia z 2011 roku tereny nad Wisłą wykupione przez Skarb 
Państwa, który reprezentuje starosta, miały zostać przekazane we 
władanie Nadleśnictwu w celu ich zalesienia. Pan Ryszard Bijak 
zapoznał obecnych ze sposobem i całą procedurą formalną 
przekazania 52,5 ha zalanych w 2010 roku obszarów, na których w 
tej chwili w większości rośnie wierzba. Przybliżył także plany 
dotyczące korzystania z tych terenów i ich przyszłego zagospoda-
rowania. Na koniec spotkania wysłuchał i ustosunkował się do 
uwag mieszkańców dotyczących m.in. zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego.                                                                                         red.
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ustrojowej, który wygłosi Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Po wykładzie zaplanowane jest zwiedzanie skanse-
nu oraz wspólny piknik integracyjny. Zachęcamy wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby się jeszcze dołączyć do słuchaczy PPUTW 
od następnego roku akademickiego. Już od września zaczynamy 
bezpłatne zajęcia komputerowe oraz bezpłatne zajęcia z języka 
angielskiego, będą też ciekawe wykłady, wycieczki i spotkania.  

ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady 
Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewo-
wych. Podczas spotkania omawiane były kwes�e dotyczące stanu 
bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim. Poruszony 

wszystkie dzieci miały kolorowe ubrania z przewagą barwy zielonej. 
Powitaliśmy pannę Marzannę, wykonaną z gazet i bibuły, wiosenną 
piosenką. Potem były zagadki dotyczące nowej pory roku. Dzieci 
wysłuchały wiersza J. Brzechwy „Przyjście wiosny”. Przedszkolaki  
przystroiły kukłę w elementy charakterystyczne dla zimy. Po 
zabawach w sali udaliśmy się na plac zabaw, gdzie dzieci śpiewały 
wiosenne piosenki i akompaniowały na instrumentach. 

 Święto Flagi
Podczas zajęć dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące symboli narodo-
wych – wiedzą, że flaga Polski jest biało – czerwona, a godłem jest 
Orzeł Biały na czerwonym tle. Ponadto przedszkolaki  wysłuchały 
fragmentu Hymnu narodowego z zachowaniem odpowiedniej posta-
wy. Wspólnie z nauczycielem wyrecytowały wiersz W. Bełzy „Kate-
chizm polskiego dziecka” oraz rozwiązywały zagadki słowne. Następ-
nie ustawiły się w pociąg i zwiedzały nasz kraj przy piosence „Jesteśmy 
Polką i Polakiem”. W tym ważnym dniu odwiedzili nas uczniowie  
Publicznego Gimnazjum w Słubicach, którzy opowiedzieli przedszko-
lakom o Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie spotkania dzieci  zostały 
poczęstowane babeczkami z flagą.

 II Fes�wal Piosenki
W dniu 8 maja zespół „Wesołe nutki” z naszego przedszkola wystąpił 
na II Fes�walu Piosenki „Od przedszkola do Opola” pt.: „Ojczyzno ma 
...”, który odbył się w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Gąbinie. Dzieci pięknie wykonały utwór „Polska”, za co 
o otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. 

Konkurs Recytatorski
W dniu 24 maja 2018 r. dwoje dzieci z naszego przedszkola wzięło 
udział w IV Edycji Konkursu Recytatorskiego „Poeci oczami dziecka”, 
który odbył się w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach. Julcia z 
grupy młodszej recytowała wiersz J. Tuwima „Bambo”. Antoś z grupy 
starszej recytował wiersz J. Tuwima „Okulary”, którego interpretacja 
podobała się jury i zajął III miejsce. Nasi mali artyści pięknie zaprezen-
towali się na scenie. Gratulujemy im udanych występów.

Dzień Mamy i Taty
Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty to szczególna okazja, której 
towarzyszy zarówno śmiech, jak i wzruszenie. Takie spotkania wzmac-
niają więzi rodzinne, uczą miłości i szacunku. Dzieci przygotowywały 
się do tego występu ze starannością i dużym zaangażowaniem. W tym 
ważnym dniu  dzieci z niecierpliwieniem oczekiwały na swoich 
rodziców i zaprezentowały swoje umiejętności recytując wiersze i 
śpiewając piosenki. Po części artystycznej  dzieci wręczyły rodzicom 
laurki, a następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek. 

Agnieszka Zwierzchowska

 

sposobach zabezpieczania swoich oszczędności oraz o niebezpie-
czeństwach związanych z oszustwami finansowymi (tzw. wyłudze-
niach "na wnuczka" czy "na policjanta"). Podczas wykładu nie zabra-
kło również ciekawej dyskusji i wymiany opinii pomiędzy słuchacza-
mi a prowadzącymi wykład. Na koniec podczas podpisywania indek-
sów, każdy ze słuchaczy otrzymał pamiątkowy długopis i "słodką 
niespodziankę". 27 kwietnia 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w 
Słubicach PPUTW mogli wysłuchać niezwykle pasjonującego wykła-
du historycznego poświęconego Litwie i jej związkom z Polską na 
przestrzeni dziejów. Wykład poprowadził Andrzej Barciński, historyk 
regionalista, prezes STO w Małej Wsi. To była niezwykła, fascynująca 
podróż w czasie, na którą zaprosił swoich słuchaczy dysponujący 
niezwykłym wprost talentem gawędziarskim Andrzej Barciński. Pan 
Andrzej to pasjonat historii, który od blisko dwudziestu lat zajmuje 
się także renowacją starych mebli, jednak przede wszystkim to 
doskonały znawca Wilna i Wileńszczyzny. Podczas wykładu wypeł-
nionego ciekawostkami i barwnymi anegdotami potrafił słowem 
zaczarować słuchaczy i zainteresować omawiana tematyką. Nic 
dziwnego, że już po pierwszym wykładzie wielu słuchaczy PPUTW 
wyraziło ochotę na zobaczenie pięknych litewskich ziem podczas 
planowanej wycieczki do Wilna. 9 maja 2018 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach gościła pana Andrzeja Ścibło - Powiatowego 
Rzecznika Praw Konsumenta, który podczas wykładu „Jak być 
świadomym konsumentem?” opowiadał o zagrożeniach z jakimi 
spotykają się na co dzień konsumenci. Jak nie dać się oszukać przez 
nieuczciwych przedsiębiorców, na co zwracać uwagę przy zawiera-
niu umów, jak dochodzić swoich praw konsumenckich i gdzie można 
otrzymać pomoc i wsparcie - to tylko niektóre z tematów porusza-
nych na wykładzie. Tematyka wykładu jak się okazało była bardzo 
interesująca a poruszane zagadnienia były w wielu wypadkach 
odpowiedziami na konkretne problemy słuchaczy. 11 maja 2018 r. 
słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle 
pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, 
który w całości poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego. 
Wykład ten był drugim wykładem z cyklu trzech prelekcji o tematyce 
Wileńskiej. Andrzej Barciński podczas wykładu przybliżył słucha-
czom postać wybitnego marszałka. Jego barwna opowieść, wypeł-
niona anegdotami i ciekawostkami historycznymi oraz często wręcz 
unikatowymi fotografiami była dla słuchaczy niezwykłą historyczną 
podróżą. 16 maja 2018 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach dla słuchaczy sekcji gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr 
Marek Sikorski wygłosił prelekcję „Kamień smoczy - historia pewnej 
mistyfikacji medycznej.” Historia kamienia smoczego sięga XV w. i 
był on do połowy XVIII w. najsłynniejszym panaceum medycznym w 
Europie.  Wierzono, że krew, sadło, kości smoka oraz kamień smoczy 
mają moc uzdrawiającą. Doktor Sikorski podczas prelekcji swoją 
barwną opowieść zilustrował licznymi przykładami z malarstwa  
średniowiecznego i renesansowego, a także rycinami z wieków 
późniejszych. Obecnie kamień smoczy znajduje się w zbiorach 
Natur-Museum w Lucernie i swego czasu należał do najbardziej 
popularnych eksponatów muzealnych. Tematyka poruszana  
podczas wykładu wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy, 
a wszyscy którzy chcieli pogłębić wiedzę na tematy poruszane na 
wykładzie mogli nabyć książki autora i uzyskać pamiątkową dedyka-
cję. 17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach już po raz trzeci w tym roku akademickim 
gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem 
podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na 
wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogaco-
na fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobli-
wościach i zabytkach Wilna. Dla wielu słuchaczy była to też z pewno-
ścią ciekawa opowieść o miejscach, które już niedługo będą mogli 
zobaczyć podczas czterodniowej wycieczki na Litwę, którą udało się 
zorganizować przez sekcję gminną w Słubicach PPUTW. Wycieczka 
odbędzie się w dniach 12-15 lipca 2018 r. a uczestniczyć w niej 
będzie 30 osobowa grupa mieszkańców naszej gminy. Przed słucha-
czami sekcji gminnej w Słubicach jeszcze cykl wykładów o bezpie-
czeństwie, podczas których gościć będziemy przedstawiciela 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku, przedstawiciela Państwowej 
Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Ratownictwa Medycznego.  
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 
2 lipca na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas 
spotkania usłyszymy kolejny wykład z cyklu wykładów o tematyce 

Książka na pewno zainteresuje tych, którzy do tej pory niewiele 
wiedzieli na temat mormonów. Czyta się ją  z dużym zainteresowa-
niem, a podczas lektury czytelnik z pewnością zada sobie pytanie: 
jak we współczesnym cywilizowanym świecie ludzie mogą nadal tak 
żyć? 19 kwietnia 2018 r. podczas kolejnego spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych rozmawialiśmy o książce Suki Kim 
"Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit". 
Książka Suki Kim to niesamowita historia, wstrząsająca i przerażają-
ca. Suki Kim, południowokoreańska emigrantka w drugim pokoleniu, 
wychowana w USA, trafia na rok do Korei Północnej w charakterze 
wykładowcy na pres�żowym uniwersytecie przeznaczonym dla 
synów ścisłej elity. Korea Północna opisana w książce Suki Kim to 
kraj, gdzie Orwellowski koszmar jest rzeczywistością, to trochę taki 
współczesny skansen totalitaryzmu na świecie. W swojej książce 
Suki Kim przedstawia prawdziwy obraz Korei Północnej, chociaż 
opisuje tylko mały wycinek społeczeństwa - życie dzieci Koreańskich 
elit. Mimo to, obraz ten "wstrząsnął" naszymi Klubowiczami i wywo-
łał barwną dyskusję podczas klubowego spotkania.  Książkę zdecy-
dowanie polecamy przeczytać! Jak się okazało jednak nie zawsze 
czytane książki przypadają do gustu naszym Klubowiczom. 7 czerw-
ca 2018 r. na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych 
rozmawialiśmy o książce Julie Kavanagh "Dziewczyna, która kochała 
kamelie". Bohaterką książki jest jedna najbogatszych i najsłynniej-
szych kurtyzan w Europie. Jak się okazało historia porzuconej 
wiejskiej dziewczynki, która w wieku 13 lat przybyła do Paryża, a 7 lat 
później stała się najbardziej znaną i podziwianą kurtyzaną w lat 
40-tych XIX wieku, nie przypadła do gustu naszym klubowiczom. Być 
może wpłynął na to styl książki - ogromna ilość nazwisk, dat, postaci, 
wydarzeń podanych nie zawsze w chronologicznej kolejności powo-
duje, że czytelnik w pewnym momencie zaczyna się gubić w tym 
przekazie informacji. Zdecydowanie należy tę książkę traktować jako 
miejscami zbeletryzowaną biografię oraz interesujący portret Paryża 
pierwszej połowy XIX stulecia - jego artystycznego świata i półświat-
ka, życia wszystkich środowisk społecznych, z ich blaskami i cieniami. 
Nie czyta się jej szybko, łatwo i przyjemnie, jednak dla tych, którzy 
chcieliby poczuć klimat "Damy Kameliowej" z pewnością warta 
polecenia! Niezwykle ciekawe dyskusje toczymy również podczas 
spotkań DKK dla młodzieży. O tym, że każdy człowiek jest inny, ale 
każdy dąży do bycia szczęśliwym nie trzeba nikogo przekonywać. Dla 
każdego szczęście może oznaczać też coś innego. Każdy z nas ma to 
Coś, ten składnik, który jest do jego osobistego szczęścia niezbędnie 
potrzebny. Czym jest to Coś? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi 
podczas spotkania z młodzieżą w MDKK, które odbyło się 22 marca 
2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Podczas 
spotkania rozmawialiśmy o książce "Coś swojego" Marci Lyn Cur�s. 
Jak zwykle chwile spędzone z młodzieżą podczas klubowych spotkań 
to fantastyczny czas niezwykłej wymiany myśli, odczuć i poglądów 
na różne tematy. To również okazja by oprócz rozmów o przeczyta-
nych książkach miło spędzić czas podczas wielu różnych zabaw 
integracyjnych czy też podczas seansu filmowego.

Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zajęcia prowadzone w ramach PPUTW są ciekawą ofertą dla wszyst-
kich aktywnych mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 50 lat. 
Są doskonałą okazją na nabycie nowych umiejętności, poszerzenia 
swojej wiedzy i na spotkanie ciekawych ludzi. To także okazja do 
miłego spędzenia czasu wolnego. 18 marca 2018 r. dyrektor słubic-
kiej biblioteki wraz z 15 osobową grupą słuchaczy sekcji gminnej w 
Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
mieli okazję zobaczyć spektakl teatralny "Powróćmy jak za dawnych 
lat" w wykonaniu aktorów z Amatorskiego Teatru Niewielkiego z 
Gąbina. Przedstawienie zaprezentowane zostało w sali OSP w 
Gąbinie. To był piękny wieczór! Liryczny, poetycki, przepełniony 
piękną muzyką i doskonałą grą aktorów spektakl na długo pozosta-
nie w naszych sercach. Uniwersytet Trzeciego Wieku to także 
ciekawe wykłady. 20 kwietnia 2018 r. słuchacze Sekcji Gminnej w 
Słubicach PPUTW mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie "Jak 
zadbać o swoje oszczędności?", który poprowadziły Joanna 
Stelmach i Marta Boszko z Banku Spółdzielczego "Vistula" w Wyszo-
grodzie. Tematy związane z bankowością były po raz pierwszy 
poruszane na wykładach zorganizowanych w ramach PPUTW. Tema-
tyka ta jednak  jak się okazało wzbudziła duże zainteresowanie 
słuchaczy. Podczas wykładu prowadzonego przez przedstawicielki 
Banku Spółdzielczego "Vistula", słuchacze dowiedzieli się min. o 
działalności banku na terenie powiatu płockiego, specjalnych 
ofertach bankowych proponowanych dla starszej grupy wiekowej, o 

Zainteresowanych prosimy o kontakt w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Słubicach z Arturem Bedykiem – członkiem Rady Naukowo 
Programowej PPUTW. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.gbpslubice.pl oraz profilu na facebooku: h�ps://www.facebo-
ok.com/gbpslubice/                                                               Artur Bedyk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH
Wycieczka do kwiaciarni

13 marca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pobliskiej 
kwiaciarni. W trakcie wycieczki dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego 
poruszania po drodze, wszystkie miały na sobie kamizelki odblaskowe. 
Kwiaciarnia to niezwykle interesujące miejsce, gdzie zawsze możemy 
znaleźć mnóstwo żywych, pełnych niesamowitych barw kwiatów. 
Podczas spotkania przedszkolaki poznały różne kwiaty cięte i donicz-
kowe oraz  dowiedziały się w jaki sposób pielęgnować rośliny, by 
pięknie rosły. Chętnie zadawały pytania pani kwiaciarce, opowiadały 
które kwiaty najbardziej lubią, wykazały się również znajomością 
kolorów. Na zakończenie była słodka niespodzianka. Dziękujemy za 
zaproszenie i miłe przyjęcie.

Wizyta pani farmaceutki 
16 marca odwiedziła nas pani aptekarka i opowiedziała o swojej 
pracy. Pani farmaceutka wytłumaczyła dzieciom, jak ważnym 
dokumentem jest recepta  i kto może kupować leki. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna, 
ponieważ musi dokładnie przeczytać receptę i wydać prawidłowo 
leki, nie może się pomylić. Pani Monika podkreśliła również, że 
przyjmowanie leków i witamin jest ważne dla osiągnięcia zdrowia, ale 
podawanie ich to zadanie wyłącznie dla rodziców. Wyjaśniła, że 
niektóre leki wykonuje się na zamówienie ściśle według receptury. 
Następnie pokazała w jaki sposób wykonuje się krem z witaminkami, 
odmierzała składniki i dokładnie je ucierała. Przedszkolaki otrzymały  
od naszego gościa kolorowanki i tatuaże. Było to bardzo ważne i 
pouczające spotkanie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i 
wprowadzenie nas w tajniki pracy farmaceuty.  

Wycieczka do biblioteki
24 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Słubicach.  Dzieci na początku obejrzały specjalny kącik, w 
którym znajdują się książki dla dzieci.  Następnie dzieci utworzyły 
pociąg i pomknęły między regałami z książkami. Kolejnym elementem 
spotkania było wysłuchanie utworu o mieszkańcach Stumilowego 
Lasu „Piękny dzień” dotyczącego zmysłów. Następnie dzieci utrwaliły 
nazwy wszystkich zmysłów: wzrok, słuch, smak, zapach, dotyk i 
zostały podzielone na 5 grup. Każda grupa miała do wykonanie 
zadanie związane z określonym zmysłem. Dzieci wspaniale poradziły 
sobie z przygotowanymi zadaniami. Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przygotowanych zajęciach. Dziękujemy za zaproszenie i 
dobrą zabawę. 

Powitanie Wiosny
Dzień 21 marca zajmuje szczególne miejsce w naszym kalendarzu, 
gdyż oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Dzieci podczas zajęć 
poznawały oznaki wiosny, słuchały wierszy i opowiadań oraz uczyły się 
piosenek przygotowując się do przyjścia nowej pory roku. Tego dnia 
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Wycieczka do kwiaciarni
13 marca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pobliskiej 
kwiaciarni. W trakcie wycieczki dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego 
poruszania po drodze, wszystkie miały na sobie kamizelki odblaskowe. 
Kwiaciarnia to niezwykle interesujące miejsce, gdzie zawsze możemy 
znaleźć mnóstwo żywych, pełnych niesamowitych barw kwiatów. 
Podczas spotkania przedszkolaki poznały różne kwiaty cięte i donicz-
kowe oraz  dowiedziały się w jaki sposób pielęgnować rośliny, by 
pięknie rosły. Chętnie zadawały pytania pani kwiaciarce, opowiadały 
które kwiaty najbardziej lubią, wykazały się również znajomością 
kolorów. Na zakończenie była słodka niespodzianka. Dziękujemy za 
zaproszenie i miłe przyjęcie.

Wizyta pani farmaceutki 
16 marca odwiedziła nas pani aptekarka i opowiedziała o swojej 
pracy. Pani farmaceutka wytłumaczyła dzieciom, jak ważnym 
dokumentem jest recepta  i kto może kupować leki. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna, 
ponieważ musi dokładnie przeczytać receptę i wydać prawidłowo 
leki, nie może się pomylić. Pani Monika podkreśliła również, że 
przyjmowanie leków i witamin jest ważne dla osiągnięcia zdrowia, ale 
podawanie ich to zadanie wyłącznie dla rodziców. Wyjaśniła, że 
niektóre leki wykonuje się na zamówienie ściśle według receptury. 
Następnie pokazała w jaki sposób wykonuje się krem z witaminkami, 
odmierzała składniki i dokładnie je ucierała. Przedszkolaki otrzymały  
od naszego gościa kolorowanki i tatuaże. Było to bardzo ważne i 
pouczające spotkanie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i 
wprowadzenie nas w tajniki pracy farmaceuty.  

Wycieczka do biblioteki
24 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Słubicach.  Dzieci na początku obejrzały specjalny kącik, w 
którym znajdują się książki dla dzieci.  Następnie dzieci utworzyły 
pociąg i pomknęły między regałami z książkami. Kolejnym elementem 
spotkania było wysłuchanie utworu o mieszkańcach Stumilowego 
Lasu „Piękny dzień” dotyczącego zmysłów. Następnie dzieci utrwaliły 
nazwy wszystkich zmysłów: wzrok, słuch, smak, zapach, dotyk i 
zostały podzielone na 5 grup. Każda grupa miała do wykonanie 
zadanie związane z określonym zmysłem. Dzieci wspaniale poradziły 
sobie z przygotowanymi zadaniami. Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przygotowanych zajęciach. Dziękujemy za zaproszenie i 
dobrą zabawę. 

Powitanie Wiosny
Dzień 21 marca zajmuje szczególne miejsce w naszym kalendarzu, 
gdyż oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Dzieci podczas zajęć 
poznawały oznaki wiosny, słuchały wierszy i opowiadań oraz uczyły się 
piosenek przygotowując się do przyjścia nowej pory roku. Tego dnia 

Doceniając ich twórczość, zachęcamy jednocześnie każdego z czytel-
ników do własnych prób  pisania. W końcu tak niewiele trzeba – kartę 
papieru, długopis i głos tego, co nam w duszy gra…

„WIECZORNICA PATRIOTYCZNA”
     Dnia 24 maja br. odbyła się w naszej szkole wieczornica patriotyczna 
pod hasłem „Bez tej miłości nie można żyć…”. Uroczystość  miała 
związek z trwającymi obchodami  100-lecia odzyskania niepodległości 
przez naszą szkolną społeczność. Na wieczornicę zostali zaproszeni 
przedstawiciele samorządu, władz Gminy, rodzice, a także uczniowie i 
opiekunowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Mocarzewie. Zaproszeni goście mogli wysłuchać montażu utworów 
największych polskich poetów, takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki czy Wisława Szymborska oraz pieśni patriotycznych z 
różnych okresów w historii naszej ojczyzny, w wykonaniu uczniów z 
klas szóstej i siódmych, którym towarzyszył chór szkolny pod opieką p. 
Łukasza Bartosiaka. Występ uczniów odbywał się w pięknej oprawie 
wizualnej, tworzącej niezwykle podniosłą atmosferę, za co szczególne  
podziękowania należą się p. Ewie Makowskiej i p. Jolancie Tarce.
Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem znanych pieśni 
legionowych związanych z powstaniem I Brygady pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskutecz-
niejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie 
myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, 
kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w 
życiu. Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykol-
wiek w przeszłości: lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie 
czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. A ponadto 
czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.  
Dlatego już po raz kolejny w naszej szkole przeprowadziłam akcję  
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, której celem jest zachęcanie dzieci 
do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z 
dorosłymi.  Zaproszeni goście z naszego środowiska lokalnego czytali 
uczniom bajki, wiersze i legendy. Do wspólnego czytanie zaprosiłam: 
p. Krzysztofa Dylickiego  - Wójta Gminy Słubice, p. Katarzynę Budzyń-
ską -– podinspektora do spraw księgowości oświaty w Urzędzie 
Gminy,  p. Annę Ostrowską - bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, p. Bogdana Cichosza – policjanta, p. Halinę Jagła – pielęgniarkę, p. 
Monikę Adamowicz nauczycielkę z Publicznego Gimnazjum Słubicach 
oraz Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek Grzybowiacy & Grzybowian-
ki. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i 
szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

red.

DNI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY
Maj to szczególny miesiąc dla książki, ponieważ właśnie wtedy świętu-
jemy Dni Oświaty, Książki i Prasy. 29 maja 2018 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowali insceniza-
cję z okazji święta książki. W tym roku słubickie  szkolne mury zamieni-
ły się w salę sądową. Uczniowie klasy Vb mieli za zadanie rozstrzygnąć 
spór czy książka jest potrzebna we współczesnym świecie. Świadko-
wie Oskarżenia starali się zwrócić szczególną uwagę na obecną rolę 
komputera. Na szczęście książka otrzymała wsparcie ze strony świad-
ków. Byli nimi uczniowie naszej szkoły, którzy w filmowych reporta-
żach opowiadali, co czytają na co dzień. A kiedy przyszła pora na 
dalszy ciąg sprawy sądowej, przedstawiono materiał filmowy. Jego 
bohaterami byli uczniowie klasy Va , których w różnych miejscach 
odwiedziła Teleekspresowa ekipa. W rolę prezentera wcieliła się Julia 
Rogowiecka. Jej rozmówcy opowiadali, jaką rolę odegrała i odgrywa 
książka w byciu prezesem, podróżnikiem, pisarzem, przyrodnikiem, 
piłkarzem, projektantem mody i księdzem. Bez niej zarówno ci młodsi, 
jak i dorośli nie wyobrażają sobie życia.  Udowodniono, że książka 
bywa pomocna w poznaniu ciekawej historii, w  dowiedzeniu się czym 
różnią się zwierzęta, w poznaniu obcojęzycznych słówek. Wyrok więc 
mógł być tylko jeden: Książka jest niezbędna w życiu każdego człowie-
ka. Przekazuje wiedzę, pozwala marzyć, uruchamia wyobraźnię i jest 
zawsze obok bez względu na pogodę, zasób prądu czy porę roku.Dzię-
kujemy uczniom klas piątych za współtworzenie scenariusza,  grę 
aktorską –zarówno tę teatralną, jak i filmową. Gratulujemy pierw-
szych kroków przed okiem kamery i liczymy na kolejne książkowe 
projekty.

SNUĆ OPOWIEŚCI
Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w  Słubicach sięgnęli po papier i pióro. W swej wyobraźni 
stworzyli opowieści o przyszłości, których stali się bohaterami. Chwilę 
później za sprawą umiejętności pisarskich i talentu snucia historii 
powstały piękne opowiadania. Dwa z nich wzięły udział w konkursie 
„Świat przyszłości”, którego patronatem było wydawnictwo Fida. 
Prace naszych uczennic zostały zaliczone do grona najlepszych 
opowiadań i felietonów uczniów klas piątych i szóstych województwa 
mazowieckiego, a tym samym zostały opublikowane w zbiorze „Świat 
przyszłości”. Naszym laureatkom serdecznie gratulujemy: Aleksandrze 
Kotowicz z klasy Va i Julii Rogowieckiej z klasy Vb. Dzięki nim możemy 
przeczytać opowieść „Ceglany dom” oraz „Czekolada”. Możemy 
spojrzeć w stronę baśni czytanych przez nasze babcie i wartości, które 
niosą ze sobą. Możemy poczuć smak ciepła rodzinnego domu, w 
którym każdego dnia czuć smak i zapach czekolady z dzieciństwa. A 
wszystko za sprawą talentu Oli  i Julki, które tak pięknie potrafią snuć 
opowieści oczami wyobraźni, serca i lekkiego pisarskiego pióra. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH
nictwa. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wieko-
wych: 0-III i IV-VII. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 uczniów z klas 
0-III oraz 9 uczniów z klas IV-VII. Każdy z uczestników czytał fragment 
wybranego przez siebie dowolnego utworu z literatury pięknej dla 
dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przesłuchując uczestników, 
zwracała uwagę na dobór utworu, technikę czytania i sposób 
interpretacji tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w każdej 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
Dnia 15.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Świniarach odbył się 
Konkurs Pięknego Czytania, który był skierowany do wszystkich 
uczniów placówki. Organizatorem konkursu była p. Emilia Gościniak – 
nauczycielka języka polskiego. Jego celem było kształtowanie umiejęt-
ności pięknego czytania i rozumienia tekstu, budzenie zainteresowań 
wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz promocja czytel
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tatrzańskim wędrowaliśmy piękną doliną Białego w sąsiedztwie  
Doliny Strążyskiej. Mogliśmy podziwiać bogatą szatę roślinną Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, widowiskowe formacje skalne, a pomię-
dzy malowniczy potok górski, z którego spragnieni piliśmy czyściutką 
wodę. Naszym celem była Sarnia Skała, która słynie z pięknej panora-
my Podhala i wspaniałego widoku na północną.

XVII GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”.
„Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od

każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od 
każdego z nas”

Florian Plit
Dnia 21 maja 2018r. w SP w Świniarach odbył się  XVII Gminny 
Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”. Konkurs ma swoją wielolet-
nią historię i cieszy się niezmiennym zainteresowaniem wśród 
uczniów. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie wrażliwości 
na problemy ekologiczne, poznawanie pozytywnych i negatywnych 
skutków ingerencji człowieka w naturalne środowisko, propagowanie 
zachowań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego oraz 
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowi-
ska przyrodniczego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 
szkolnym 2001/2002.  Inicjatorką konkursu była pani Marianna 
Machała. Od początku jego istnienia z pytaniami konkursowymi 
zmierzyło się 459 uczniów ze szkół naszej gminy. Są wśród nich i tacy 
uczniowie, którzy zostawali laureatami podczas kilku edycji konkursu. 
Sponsorem nagród jest Wójt Gminy Słubice, za co serdecznie dzięku-
jemy. Tegoroczny konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach 
wiekowych. Laureatami zostali:
W kategorii kl. I-III:
I miejsce- A. Cimosz SP Świniary,
II miejsce -M. Wójcik SP Słubice,
III miejsce -Z. Pietrzak SP Słubice.
W kategorii kl. IV-VII:
I miejsce- M.Cichosz SP Słubice,
II miejsce – A. Wasilewska SP Słubice,
III miejsce- M. Robak SP Świniary.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce- K. Nowicki PG Słubice,
II miejsce- A. Jasnosz PG Słubice,
III miejsce Z. Drozdowska PG Słubice.
Młodym Ekologom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Składa-
my ogromne podziękowania wszystkim Uczestnikom konkursu, 
Szanownej Komisji, Nauczycielom oraz Rodzicom, którzy wspierali 
uczniów podczas przygotowania do konkursu.    

kategorii wiekowej, jury przyznało tytuły Mistrzów Pięknego Czytania 
oraz wyróżnienie. Podczas konkursu komisję mile zaskoczył uczeń 
zerówki, który płynnie i poprawnie przeczytał wybrany fragment 
utworu.
Wyniki konkursu są następujące: 
 w klasach 0-III
I miejsce – Oliwier Dymowski kl. 0
II miejsce –  Amelia Cimosz kl. III
III miejsce – Bartłomiej Marzec kl. III
w klasach IV-VII
I miejsce – Nikola Ambroziak kl. VI
II miejsce – Julia Grzegory  kl. IV
III miejsce – Maja Robak  kl. V
Wyróżnienie: Natalia Sadokierska kl.VII
Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek na 
forum szkoły podczas apelu szkolnego. Wszyscy uczestnicy dostali 
dyplomy za udział w konkursie oraz słodki poczęstunek. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.

Emilia Gościniak
NIEZWYKŁE SPOTKANIE

Nie ukrywam, że było moim cichym marzeniem, ale okazało się, że nie 
tylko moim. Jeszcze komuś „chodziła” po głowie myśl o tym spotka-
niu. I udało się! W sobotę 09.06.2018 zebraliśmy się w szkole w 
Świniarach -  absolwenci, którzy w czerwcu 1995 roku, jako ósmoklasi-
ści, odebrali Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej  oraz 
nauczyciele. Po 23 latach od tego momentu zaproszenie przyjęło 14 z 
23 ówczesnych absolwentów i 8 nauczycieli w tym 2 już nie pracują-
cych. Dla nas wszystkich uczestniczących w spotkaniu były to 
niesamowite chwile, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i reflek-
sja. Przypominaliśmy wiele  zdarzeń z życia szkoły i oczywiście tej klasy. 
Miło było posłuchać  tego , co w obecnej chwili dzieje się w życiu 
każdego z byłych uczniów, gdzie mieszkają, co robią zawodowo, o ich 
rodzinach. Oglądaliśmy zdjęcia z przeszłości i te aktualne. Było to 
naprawdę niezwykłe, jeszcze w tej chwili, pisząc te słowa mam wilgot-
ne oczy ze wzruszenia. Niezwykłe również dlatego, że jedyne, jak 
dotychczas, w historii naszej szkoły. 
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a za organizację i koordynację 
spotkania szczególnie p. Ani, p. Anicie i p.Andrzejowi.

Maria Szymańska
JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY... 

WYCIECZKA KRAKÓW – ZAKOPANE
Chociaż nie poraniliśmy palców o szczyty Tatr jak w starej, harcerskiej 
piosence to trochę wspinania po górach było – z przewodnikiem 

Wycieczka do kwiaciarni
13 marca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pobliskiej 
kwiaciarni. W trakcie wycieczki dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego 
poruszania po drodze, wszystkie miały na sobie kamizelki odblaskowe. 
Kwiaciarnia to niezwykle interesujące miejsce, gdzie zawsze możemy 
znaleźć mnóstwo żywych, pełnych niesamowitych barw kwiatów. 
Podczas spotkania przedszkolaki poznały różne kwiaty cięte i donicz-
kowe oraz  dowiedziały się w jaki sposób pielęgnować rośliny, by 
pięknie rosły. Chętnie zadawały pytania pani kwiaciarce, opowiadały 
które kwiaty najbardziej lubią, wykazały się również znajomością 
kolorów. Na zakończenie była słodka niespodzianka. Dziękujemy za 
zaproszenie i miłe przyjęcie.

Wizyta pani farmaceutki 
16 marca odwiedziła nas pani aptekarka i opowiedziała o swojej 
pracy. Pani farmaceutka wytłumaczyła dzieciom, jak ważnym 
dokumentem jest recepta  i kto może kupować leki. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna, 
ponieważ musi dokładnie przeczytać receptę i wydać prawidłowo 
leki, nie może się pomylić. Pani Monika podkreśliła również, że 
przyjmowanie leków i witamin jest ważne dla osiągnięcia zdrowia, ale 
podawanie ich to zadanie wyłącznie dla rodziców. Wyjaśniła, że 
niektóre leki wykonuje się na zamówienie ściśle według receptury. 
Następnie pokazała w jaki sposób wykonuje się krem z witaminkami, 
odmierzała składniki i dokładnie je ucierała. Przedszkolaki otrzymały  
od naszego gościa kolorowanki i tatuaże. Było to bardzo ważne i 
pouczające spotkanie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i 
wprowadzenie nas w tajniki pracy farmaceuty.  

Wycieczka do biblioteki
24 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Słubicach.  Dzieci na początku obejrzały specjalny kącik, w 
którym znajdują się książki dla dzieci.  Następnie dzieci utworzyły 
pociąg i pomknęły między regałami z książkami. Kolejnym elementem 
spotkania było wysłuchanie utworu o mieszkańcach Stumilowego 
Lasu „Piękny dzień” dotyczącego zmysłów. Następnie dzieci utrwaliły 
nazwy wszystkich zmysłów: wzrok, słuch, smak, zapach, dotyk i 
zostały podzielone na 5 grup. Każda grupa miała do wykonanie 
zadanie związane z określonym zmysłem. Dzieci wspaniale poradziły 
sobie z przygotowanymi zadaniami. Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przygotowanych zajęciach. Dziękujemy za zaproszenie i 
dobrą zabawę. 

Powitanie Wiosny
Dzień 21 marca zajmuje szczególne miejsce w naszym kalendarzu, 
gdyż oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Dzieci podczas zajęć 
poznawały oznaki wiosny, słuchały wierszy i opowiadań oraz uczyły się 
piosenek przygotowując się do przyjścia nowej pory roku. Tego dnia 

Doceniając ich twórczość, zachęcamy jednocześnie każdego z czytel-
ników do własnych prób  pisania. W końcu tak niewiele trzeba – kartę 
papieru, długopis i głos tego, co nam w duszy gra…

„WIECZORNICA PATRIOTYCZNA”
     Dnia 24 maja br. odbyła się w naszej szkole wieczornica patriotyczna 
pod hasłem „Bez tej miłości nie można żyć…”. Uroczystość  miała 
związek z trwającymi obchodami  100-lecia odzyskania niepodległości 
przez naszą szkolną społeczność. Na wieczornicę zostali zaproszeni 
przedstawiciele samorządu, władz Gminy, rodzice, a także uczniowie i 
opiekunowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Mocarzewie. Zaproszeni goście mogli wysłuchać montażu utworów 
największych polskich poetów, takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki czy Wisława Szymborska oraz pieśni patriotycznych z 
różnych okresów w historii naszej ojczyzny, w wykonaniu uczniów z 
klas szóstej i siódmych, którym towarzyszył chór szkolny pod opieką p. 
Łukasza Bartosiaka. Występ uczniów odbywał się w pięknej oprawie 
wizualnej, tworzącej niezwykle podniosłą atmosferę, za co szczególne  
podziękowania należą się p. Ewie Makowskiej i p. Jolancie Tarce.
Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem znanych pieśni 
legionowych związanych z powstaniem I Brygady pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskutecz-
niejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie 
myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, 
kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w 
życiu. Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykol-
wiek w przeszłości: lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie 
czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. A ponadto 
czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.  
Dlatego już po raz kolejny w naszej szkole przeprowadziłam akcję  
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, której celem jest zachęcanie dzieci 
do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z 
dorosłymi.  Zaproszeni goście z naszego środowiska lokalnego czytali 
uczniom bajki, wiersze i legendy. Do wspólnego czytanie zaprosiłam: 
p. Krzysztofa Dylickiego  - Wójta Gminy Słubice, p. Katarzynę Budzyń-
ską -– podinspektora do spraw księgowości oświaty w Urzędzie 
Gminy,  p. Annę Ostrowską - bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, p. Bogdana Cichosza – policjanta, p. Halinę Jagła – pielęgniarkę, p. 
Monikę Adamowicz nauczycielkę z Publicznego Gimnazjum Słubicach 
oraz Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek Grzybowiacy & Grzybowian-
ki. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i 
szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

red.

DNI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY
Maj to szczególny miesiąc dla książki, ponieważ właśnie wtedy świętu-
jemy Dni Oświaty, Książki i Prasy. 29 maja 2018 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowali insceniza-
cję z okazji święta książki. W tym roku słubickie  szkolne mury zamieni-
ły się w salę sądową. Uczniowie klasy Vb mieli za zadanie rozstrzygnąć 
spór czy książka jest potrzebna we współczesnym świecie. Świadko-
wie Oskarżenia starali się zwrócić szczególną uwagę na obecną rolę 
komputera. Na szczęście książka otrzymała wsparcie ze strony świad-
ków. Byli nimi uczniowie naszej szkoły, którzy w filmowych reporta-
żach opowiadali, co czytają na co dzień. A kiedy przyszła pora na 
dalszy ciąg sprawy sądowej, przedstawiono materiał filmowy. Jego 
bohaterami byli uczniowie klasy Va , których w różnych miejscach 
odwiedziła Teleekspresowa ekipa. W rolę prezentera wcieliła się Julia 
Rogowiecka. Jej rozmówcy opowiadali, jaką rolę odegrała i odgrywa 
książka w byciu prezesem, podróżnikiem, pisarzem, przyrodnikiem, 
piłkarzem, projektantem mody i księdzem. Bez niej zarówno ci młodsi, 
jak i dorośli nie wyobrażają sobie życia.  Udowodniono, że książka 
bywa pomocna w poznaniu ciekawej historii, w  dowiedzeniu się czym 
różnią się zwierzęta, w poznaniu obcojęzycznych słówek. Wyrok więc 
mógł być tylko jeden: Książka jest niezbędna w życiu każdego człowie-
ka. Przekazuje wiedzę, pozwala marzyć, uruchamia wyobraźnię i jest 
zawsze obok bez względu na pogodę, zasób prądu czy porę roku.Dzię-
kujemy uczniom klas piątych za współtworzenie scenariusza,  grę 
aktorską –zarówno tę teatralną, jak i filmową. Gratulujemy pierw-
szych kroków przed okiem kamery i liczymy na kolejne książkowe 
projekty.

SNUĆ OPOWIEŚCI
Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w  Słubicach sięgnęli po papier i pióro. W swej wyobraźni 
stworzyli opowieści o przyszłości, których stali się bohaterami. Chwilę 
później za sprawą umiejętności pisarskich i talentu snucia historii 
powstały piękne opowiadania. Dwa z nich wzięły udział w konkursie 
„Świat przyszłości”, którego patronatem było wydawnictwo Fida. 
Prace naszych uczennic zostały zaliczone do grona najlepszych 
opowiadań i felietonów uczniów klas piątych i szóstych województwa 
mazowieckiego, a tym samym zostały opublikowane w zbiorze „Świat 
przyszłości”. Naszym laureatkom serdecznie gratulujemy: Aleksandrze 
Kotowicz z klasy Va i Julii Rogowieckiej z klasy Vb. Dzięki nim możemy 
przeczytać opowieść „Ceglany dom” oraz „Czekolada”. Możemy 
spojrzeć w stronę baśni czytanych przez nasze babcie i wartości, które 
niosą ze sobą. Możemy poczuć smak ciepła rodzinnego domu, w 
którym każdego dnia czuć smak i zapach czekolady z dzieciństwa. A 
wszystko za sprawą talentu Oli  i Julki, które tak pięknie potrafią snuć 
opowieści oczami wyobraźni, serca i lekkiego pisarskiego pióra. 

nictwa. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wieko-
wych: 0-III i IV-VII. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 uczniów z klas 
0-III oraz 9 uczniów z klas IV-VII. Każdy z uczestników czytał fragment 
wybranego przez siebie dowolnego utworu z literatury pięknej dla 
dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przesłuchując uczestników, 
zwracała uwagę na dobór utworu, technikę czytania i sposób 
interpretacji tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w każdej 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
Dnia 15.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Świniarach odbył się 
Konkurs Pięknego Czytania, który był skierowany do wszystkich 
uczniów placówki. Organizatorem konkursu była p. Emilia Gościniak – 
nauczycielka języka polskiego. Jego celem było kształtowanie umiejęt-
ności pięknego czytania i rozumienia tekstu, budzenie zainteresowań 
wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz promocja czytel

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKÓWKU
środowisko”.  Dzień Ziemi ma skłaniać do refleksji nad tym, co zrobić, 
by dbać o naszą planetę nie tylko od święta. Projekt realizowany był w 
klasach 0-III. Dzieci zostały zapoznane z ideą obchodów dnia ziemi, 
a także z głównymi zagadnieniami dotyczącymi  wpływu człowieka na 
otaczające środowisko. Po obejrzeniu filmu i zapoznaniu się 
z  informacjami na temat odchodów Dnia Ziemi, dzieci wzięły udział w 
zabawie terenowej „Podchodach ekologicznych”. Po wyczerpującej 
grze dzieci wróciły do szkoły, gdzie został rozstrzygnięty szkolny 
konkurs  z okazji obchodów Dnia Ziemi następnie dzieci zasadziły 
drzewko, a później przystąpiły do sprzątania terenu wokół szkoły. Na 
koniec po wyczerpującym dniu na wszystkich czekało ognisko z kiełba-
skami.

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
       Dnia 24 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji Dnia 
Mamy i Taty.  Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, przygo-
towały część choreograficzną,  scenki sytuacyjne. Natomiast dzieci z 
oddziału przedszkolnego przygotowały przedstawienie  ”Jak mama 
tatę poznała”. Dla wszystkich rodziców były prosto z serca płynące 
życzenia, gorące całusy od swoich dzieci, a także kwiatki. Uroczystość 
przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Piotrkówku
      W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony 
jest na świecie od 1970 roku, a w Polsce od roku 1990  w naszej szkole 
realizowaliśmy  projekt ekologiczno   - przyrodniczy „Chrońmy nasze 
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kategorii wiekowej, jury przyznało tytuły Mistrzów Pięknego Czytania 
oraz wyróżnienie. Podczas konkursu komisję mile zaskoczył uczeń 
zerówki, który płynnie i poprawnie przeczytał wybrany fragment 
utworu.
Wyniki konkursu są następujące: 
 w klasach 0-III
I miejsce – Oliwier Dymowski kl. 0
II miejsce –  Amelia Cimosz kl. III
III miejsce – Bartłomiej Marzec kl. III
w klasach IV-VII
I miejsce – Nikola Ambroziak kl. VI
II miejsce – Julia Grzegory  kl. IV
III miejsce – Maja Robak  kl. V
Wyróżnienie: Natalia Sadokierska kl.VII
Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek na 
forum szkoły podczas apelu szkolnego. Wszyscy uczestnicy dostali 
dyplomy za udział w konkursie oraz słodki poczęstunek. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.

Emilia Gościniak
NIEZWYKŁE SPOTKANIE

Nie ukrywam, że było moim cichym marzeniem, ale okazało się, że nie 
tylko moim. Jeszcze komuś „chodziła” po głowie myśl o tym spotka-
niu. I udało się! W sobotę 09.06.2018 zebraliśmy się w szkole w 
Świniarach -  absolwenci, którzy w czerwcu 1995 roku, jako ósmoklasi-
ści, odebrali Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej  oraz 
nauczyciele. Po 23 latach od tego momentu zaproszenie przyjęło 14 z 
23 ówczesnych absolwentów i 8 nauczycieli w tym 2 już nie pracują-
cych. Dla nas wszystkich uczestniczących w spotkaniu były to 
niesamowite chwile, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i reflek-
sja. Przypominaliśmy wiele  zdarzeń z życia szkoły i oczywiście tej klasy. 
Miło było posłuchać  tego , co w obecnej chwili dzieje się w życiu 
każdego z byłych uczniów, gdzie mieszkają, co robią zawodowo, o ich 
rodzinach. Oglądaliśmy zdjęcia z przeszłości i te aktualne. Było to 
naprawdę niezwykłe, jeszcze w tej chwili, pisząc te słowa mam wilgot-
ne oczy ze wzruszenia. Niezwykłe również dlatego, że jedyne, jak 
dotychczas, w historii naszej szkoły. 
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a za organizację i koordynację 
spotkania szczególnie p. Ani, p. Anicie i p.Andrzejowi.

Maria Szymańska
JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY... 

WYCIECZKA KRAKÓW – ZAKOPANE
Chociaż nie poraniliśmy palców o szczyty Tatr jak w starej, harcerskiej 
piosence to trochę wspinania po górach było – z przewodnikiem 

SŁUBICKA OŚWIATA

Wycieczka do kwiaciarni
13 marca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pobliskiej 
kwiaciarni. W trakcie wycieczki dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego 
poruszania po drodze, wszystkie miały na sobie kamizelki odblaskowe. 
Kwiaciarnia to niezwykle interesujące miejsce, gdzie zawsze możemy 
znaleźć mnóstwo żywych, pełnych niesamowitych barw kwiatów. 
Podczas spotkania przedszkolaki poznały różne kwiaty cięte i donicz-
kowe oraz  dowiedziały się w jaki sposób pielęgnować rośliny, by 
pięknie rosły. Chętnie zadawały pytania pani kwiaciarce, opowiadały 
które kwiaty najbardziej lubią, wykazały się również znajomością 
kolorów. Na zakończenie była słodka niespodzianka. Dziękujemy za 
zaproszenie i miłe przyjęcie.

Wizyta pani farmaceutki 
16 marca odwiedziła nas pani aptekarka i opowiedziała o swojej 
pracy. Pani farmaceutka wytłumaczyła dzieciom, jak ważnym 
dokumentem jest recepta  i kto może kupować leki. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna, 
ponieważ musi dokładnie przeczytać receptę i wydać prawidłowo 
leki, nie może się pomylić. Pani Monika podkreśliła również, że 
przyjmowanie leków i witamin jest ważne dla osiągnięcia zdrowia, ale 
podawanie ich to zadanie wyłącznie dla rodziców. Wyjaśniła, że 
niektóre leki wykonuje się na zamówienie ściśle według receptury. 
Następnie pokazała w jaki sposób wykonuje się krem z witaminkami, 
odmierzała składniki i dokładnie je ucierała. Przedszkolaki otrzymały  
od naszego gościa kolorowanki i tatuaże. Było to bardzo ważne i 
pouczające spotkanie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i 
wprowadzenie nas w tajniki pracy farmaceuty.  

Wycieczka do biblioteki
24 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Słubicach.  Dzieci na początku obejrzały specjalny kącik, w 
którym znajdują się książki dla dzieci.  Następnie dzieci utworzyły 
pociąg i pomknęły między regałami z książkami. Kolejnym elementem 
spotkania było wysłuchanie utworu o mieszkańcach Stumilowego 
Lasu „Piękny dzień” dotyczącego zmysłów. Następnie dzieci utrwaliły 
nazwy wszystkich zmysłów: wzrok, słuch, smak, zapach, dotyk i 
zostały podzielone na 5 grup. Każda grupa miała do wykonanie 
zadanie związane z określonym zmysłem. Dzieci wspaniale poradziły 
sobie z przygotowanymi zadaniami. Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przygotowanych zajęciach. Dziękujemy za zaproszenie i 
dobrą zabawę. 

Powitanie Wiosny
Dzień 21 marca zajmuje szczególne miejsce w naszym kalendarzu, 
gdyż oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Dzieci podczas zajęć 
poznawały oznaki wiosny, słuchały wierszy i opowiadań oraz uczyły się 
piosenek przygotowując się do przyjścia nowej pory roku. Tego dnia 

DNI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY
Maj to szczególny miesiąc dla książki, ponieważ właśnie wtedy świętu-
jemy Dni Oświaty, Książki i Prasy. 29 maja 2018 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowali insceniza-
cję z okazji święta książki. W tym roku słubickie  szkolne mury zamieni-
ły się w salę sądową. Uczniowie klasy Vb mieli za zadanie rozstrzygnąć 
spór czy książka jest potrzebna we współczesnym świecie. Świadko-
wie Oskarżenia starali się zwrócić szczególną uwagę na obecną rolę 
komputera. Na szczęście książka otrzymała wsparcie ze strony świad-
ków. Byli nimi uczniowie naszej szkoły, którzy w filmowych reporta-
żach opowiadali, co czytają na co dzień. A kiedy przyszła pora na 
dalszy ciąg sprawy sądowej, przedstawiono materiał filmowy. Jego 
bohaterami byli uczniowie klasy Va , których w różnych miejscach 
odwiedziła Teleekspresowa ekipa. W rolę prezentera wcieliła się Julia 
Rogowiecka. Jej rozmówcy opowiadali, jaką rolę odegrała i odgrywa 
książka w byciu prezesem, podróżnikiem, pisarzem, przyrodnikiem, 
piłkarzem, projektantem mody i księdzem. Bez niej zarówno ci młodsi, 
jak i dorośli nie wyobrażają sobie życia.  Udowodniono, że książka 
bywa pomocna w poznaniu ciekawej historii, w  dowiedzeniu się czym 
różnią się zwierzęta, w poznaniu obcojęzycznych słówek. Wyrok więc 
mógł być tylko jeden: Książka jest niezbędna w życiu każdego człowie-
ka. Przekazuje wiedzę, pozwala marzyć, uruchamia wyobraźnię i jest 
zawsze obok bez względu na pogodę, zasób prądu czy porę roku.Dzię-
kujemy uczniom klas piątych za współtworzenie scenariusza,  grę 
aktorską –zarówno tę teatralną, jak i filmową. Gratulujemy pierw-
szych kroków przed okiem kamery i liczymy na kolejne książkowe 
projekty.

SNUĆ OPOWIEŚCI
Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w  Słubicach sięgnęli po papier i pióro. W swej wyobraźni 
stworzyli opowieści o przyszłości, których stali się bohaterami. Chwilę 
później za sprawą umiejętności pisarskich i talentu snucia historii 
powstały piękne opowiadania. Dwa z nich wzięły udział w konkursie 
„Świat przyszłości”, którego patronatem było wydawnictwo Fida. 
Prace naszych uczennic zostały zaliczone do grona najlepszych 
opowiadań i felietonów uczniów klas piątych i szóstych województwa 
mazowieckiego, a tym samym zostały opublikowane w zbiorze „Świat 
przyszłości”. Naszym laureatkom serdecznie gratulujemy: Aleksandrze 
Kotowicz z klasy Va i Julii Rogowieckiej z klasy Vb. Dzięki nim możemy 
przeczytać opowieść „Ceglany dom” oraz „Czekolada”. Możemy 
spojrzeć w stronę baśni czytanych przez nasze babcie i wartości, które 
niosą ze sobą. Możemy poczuć smak ciepła rodzinnego domu, w 
którym każdego dnia czuć smak i zapach czekolady z dzieciństwa. A 
wszystko za sprawą talentu Oli  i Julki, które tak pięknie potrafią snuć 
opowieści oczami wyobraźni, serca i lekkiego pisarskiego pióra. 

nictwa. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wieko-
wych: 0-III i IV-VII. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 uczniów z klas 
0-III oraz 9 uczniów z klas IV-VII. Każdy z uczestników czytał fragment 
wybranego przez siebie dowolnego utworu z literatury pięknej dla 
dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przesłuchując uczestników, 
zwracała uwagę na dobór utworu, technikę czytania i sposób 
interpretacji tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w każdej 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
Dnia 15.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Świniarach odbył się 
Konkurs Pięknego Czytania, który był skierowany do wszystkich 
uczniów placówki. Organizatorem konkursu była p. Emilia Gościniak – 
nauczycielka języka polskiego. Jego celem było kształtowanie umiejęt-
ności pięknego czytania i rozumienia tekstu, budzenie zainteresowań 
wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz promocja czytel

GIMNAZJUM W SŁUBICACH

przygotowującym dzieci, rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu, a 
także oceniającej komisji bardzo dziękujemy za miło spędzone chwile.

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Piotrkówku
Minął pierwszy rok działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w  naszej 
szkole. Był to ciekawy, inspirujący a zarazem pouczający i uwrażliwiają-
cy czas, wymagający od wolontariuszy  zaangażowania, otwartości , 
wrażliwości i rozeznania potrzeb w swoim najbliższym środowisku. 
Cieszy nas fakt, iż młodzi ludzie tak bezinteresownie i z wielkim 
zaangażowaniem podchodzą do podejmowanych inicjatyw. Do 
najważniejszych zadań jakie udało nam się zrealizować w tym roku 
szkolnym należą: porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu 
parafialnym, przeprowadzenie akcji świątecznej „Paczka dla starszej, 
samotnej osoby”, akcja zimowa – „Pomagamy ptakom przetrwać 
zimę”,  akcja społeczna „Sprzątamy Świat Wokół Nas”, a także wiele 
innych mniejszych inicjatyw, które może nie są tak widoczne, ale mają 
wpływ i znaczenie na promowanie idei wolontariatu. Wszystkim 
wolontariuszom dziękujemy za miniony rok i liczymy na dalszą współ-
pracę.

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II
Edyta Michalak, Agnieszka Jarzyńska

     „Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego 
pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak 
kręci się oraz w mroźnej przestrzeń ze swoim ciepłym i wrażliwym 
ładunkiem ożywionej natury”
                                                                                 Sekretarz Generalny ONZ 
                                                                                    Thant,  21   marca 1971r.                                                                      

Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”
Dnia 07.06.2018r., odbył się w Szkole Podstawowej  w Piotrkówku 
konkurs  recytatorski skierowany do dzieci ze szkół podstawowych  z 
terenu naszej gminy. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego 
utworu poetyckiego Jana Brzechwy z wykorzystaniem ruchu, gestu, 
mimiki i  muzyki…                                                                                                                                                                                      
Występy dzieci miały niezwykle interesujący i barwny przebieg. Dla 
większości z nas  twórczość Jana  Brzechwy  kojarzy się z pisaniem 
poezji dla dzieci o charakterze żartobliwym z wykorzystaniem 
dowcipu sytuacyjnego i zaskakujących skojarzeniach.  Podczas  
występów mogliśmy przekonać się, że poeta zajmował się trudnymi 
i podniosłymi sprawami ważnymi dla państwa  polskiego.  Wszyscy 
występujący otrzymali dyplomy za udział w konkursie,  a laureaci 
dyplomy, narody książkowe i rzeczowe.  Dla wszystkich uczestników 
i gości czekał słodki  poczęstunek w postaci pysznego ciasta od 
rodziców z naszej szkoły.  Wszystkim występującym, nauczycielom 

pięknie wykonanym polonezem, przedstawili scenki z życia klas 
trzecich, Piosenki oraz treści wypowiedziane przez uczniów pozosta-
ną na długo w pamięci nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. 
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, rodzice podziękowania i listy 
gratulacyjne. Sportowcom za udział w zawodach i zdobywane miejsca 
wręczył puchary pan Dariusz Krzewicki. Opiekunki  SU oraz Szkolnego 
Koła Wolontariatu  i chóru szkolnego również nagrodziły wyróżniają-
cych się uczniów. Jak to w szkole bywa – nie zabrakło niespodzianki.  Z 
powodu wichury została wyłączona energia elektryczna, urządzenia 
nagłaśniające przestały działać, ale uczniowie i pani dyrektor poradzili 
sobie świetnie. Wszyscy na pewno będą wspominać ten dzień długo i 
z wielką przyjemnością. 
Uczniowie gimnazjum oprócz tego, że uczestniczą w wielu konkur-
sach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, zdobywają puchary i 
wyróżnienia, na wysokim poziomie przygotowują uroczystości 
szkolne, apele czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska czego 
przykładem może być  wolontariat  uczniów  z opiekunami  SU w 
czasie  Powiatowego Dnia Ziemi już od wielu lat i za tę prace należą się 
uczniom też podziękowania.  

                                                                                              U. Bartosiak   

Bal pożegnalny trzecioklasistów
Sobota 9 czerwca 2018 r.  był dniem bardzo oczekiwanym przez 
uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. Właśnie w tym dniu 
wieczorem odbył się „bal trzecioklasisty”. Dziewczęta pięknie wystro-
jone i chłopcy bawili się świetnie. Melodie taneczne zapewnili nasi 
ubiegłoroczni absolwenci. W trakcie balu nauczyciele zaproszeni byli 
przez rodziców i uczniów na wspólną kolację. Zabawa trwała do 
godziny 24.00. po każdego ucznia zgłosili się rodzice lub opiekunowie. 
Rodzice zadbali również o bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie 
dyskoteki pełniąc dyżury. My, nauczyciele dziękujemy rodzicom za 
wysiłek i pomoc w zorganizowaniu dyskoteki pożegnalnej.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
22 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej odbyło się 
pożegnanie uczniów oraz  zakończenie roku dla klas trzecich i drugich. 
Po świadectwa uczniowie zgłosili się następnego dnia czyli 23 czerw-
ca. Na uroczyste zakończenie roku szkolnego wychowawcy klas 
trzecich i uczniowie zaprosili wójta gminy Słubice pana Krzysztofa 
Dylickiego,  przewodnicząca Rady Gminy panią Katarzynę Milczarek, 
Księży, dyrektorów szkół podstawowych ze Słubic, Piotrkówka, 
Świniar, rodziców i nauczycieli. Uczniowie rozpoczęli uroczystość 

środowisko”.  Dzień Ziemi ma skłaniać do refleksji nad tym, co zrobić, 
by dbać o naszą planetę nie tylko od święta. Projekt realizowany był w 
klasach 0-III. Dzieci zostały zapoznane z ideą obchodów dnia ziemi, 
a także z głównymi zagadnieniami dotyczącymi  wpływu człowieka na 
otaczające środowisko. Po obejrzeniu filmu i zapoznaniu się 
z  informacjami na temat odchodów Dnia Ziemi, dzieci wzięły udział w 
zabawie terenowej „Podchodach ekologicznych”. Po wyczerpującej 
grze dzieci wróciły do szkoły, gdzie został rozstrzygnięty szkolny 
konkurs  z okazji obchodów Dnia Ziemi następnie dzieci zasadziły 
drzewko, a później przystąpiły do sprzątania terenu wokół szkoły. Na 
koniec po wyczerpującym dniu na wszystkich czekało ognisko z kiełba-
skami.

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
       Dnia 24 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji Dnia 
Mamy i Taty.  Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, przygo-
towały część choreograficzną,  scenki sytuacyjne. Natomiast dzieci z 
oddziału przedszkolnego przygotowały przedstawienie  ”Jak mama 
tatę poznała”. Dla wszystkich rodziców były prosto z serca płynące 
życzenia, gorące całusy od swoich dzieci, a także kwiatki. Uroczystość 
przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Piotrkówku
      W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony 
jest na świecie od 1970 roku, a w Polsce od roku 1990  w naszej szkole 
realizowaliśmy  projekt ekologiczno   - przyrodniczy „Chrońmy nasze 
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niczyli w uroczystości upamiętniającej katastrofę rządowego samolo-
tu pod Smoleńskiem. Uroczystości odbyły się w Grzybowie.
• 21-go kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Płocku, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
naszej gminy.
• 6-go maja odbyły się parafialno-gminne obchody Dnia Strażaka. 
Msza Święta odprawiona została w Kościele Parafialnym w Zycku 
Polskim.
• 12-go maja strażacy z OSP w Słubicach czuwali nad bezpieczeń-
stwem międzygminnego rajdu rowerowego, którego organizatorem 
był Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie.
• 17-go maja poczet sztandarowy OSP w Słubicach wziął udział w 
obchodach Dnia Strażaka, których organizatorem była Komenda 
Miejska PSP w Płocku.
• 20-go maja druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie i OSP w 
Łaziskach czuwali nad bezpieczeństwem uczestników i kibiców wyści-
gów WRAK RACE.
• 23-go maja strażacy z jednostek z terenu gminy uczestniczyli w 
konferencji dotyczącej zagrożenia powodziowego, która zorganizowa-
na była w rocznicę przerwania wału przeciwpowodziowego w Świnia-
rach.
• 30-go maja druhowie z OSP w Słubicach zorganizowali pokaz 
sprzętu i umundurowania strażackiego, w ramach Gminnego Dnia 
Dziecka.
• 31-go maja ratownicy z OSP w Słubicach czuwali nad bezpieczeń-
stwem uczestników procesji Bożego Ciała, która przeszła ulicami 
Słubic.
• 1-go czerwca strażacy z OSP w Słubicach przygotowali atrakcje w 
ramach Dnia Dziecka, który zorganizowany został przez Hotel Kawallo.
• 23-go czerwca w Bielsku odbyły się uroczyste obchody Powiatowe-
go Dnia Strażaka, których częścią była parada samochodów strażac-
kich. W uroczystości gminę Słubice reprezentował poczet sztandaro-
wy OSP w Słubicach (Bartłomiej Tomasik, Piotr Bogiel i Kamil Duda) 
oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki i Wiceprezes 
– Marek Tarka. W paradzie uczestniczyły pojazdy: SLOp Toyota Hilux 
wraz z przyczepką kwatermistrzowską i zastęp kawalerii konnej pod 
dowództwem Romana Jabłońskiego z OSP w Słubicach oraz GLM 
Ford Transit z OSP w Wiączeminie Polskim.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie:

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

Okres czasu od marca do końca czerwca był bardzo pracowity dla 
strażaków ochotników z terenu naszej gminy. W tym czasie podejmo-
wali oni mnóstwo interwencji, z których znaczna część to działania 
związane z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka przeszła nad powia-
tem płockim 21 czerwca. Interwencji związanych z tym zdarzeniem 
było kilkadziesiąt i podejmowali je strażacy z OSP w Słubicach, OSP w 
Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim. Ponadto najwięcej interwen-
cji podejmowali ratownicy z jednostki OSP w Słubicach, która włączo-
na jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W działaniach 
uczestniczyli również ratownicy z jednostek OSP w Łaziskach, którzy 
działali przy jednym z pożarów lasów. W wymienionym wyżej okresie 
doszło do 13 pożarów i 23 miejscowych zagrożeń. Najpoważniejszymi 
zdarzeniami był pożar w budynku mieszkalnym w Słubicach, pożar 
sadzy w przewodzie kominowym w Juliszewie oraz zdarzenie drogo-
we w miejscowości Studzieniec. Ratownicy prowadzili również poszu-
kiwania osoby zaginionej, której życiu i zdrowiu mogło zagrażać 
niebezpieczeństwo. Niestety bardzo często dochodziło do pożarów 
lasu i ściółki leśnej w kompleksie leśnym na terenie miejscowości 
Grzybów oraz pożarów traw i zarośli.
Ostatnia niedziela kwietnia była czasem podsumowania szkolenia 
podstawowego strażaków ratowników OSP, to właśnie tego dnia 
odbył się egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności 
praktyczne kursantów. Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu zakoń-
czyli go z wynikiem pozytywnym. Dzięki temu pełnoprawnych, 
wyszkolonych ratowników zyskały jednostki: OSP w Słubicach, OSP w 
Juliszewie, OSP w Łaziskach, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Piotrkówku.
Czerwiec rozpoczął się dla strażaków z naszej gminy na sportowo. 
3-go czerwca na terenie przy Szkole Podstawowej w Słubicach odbyła 
się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W 
zawodach udział wzięły 3 drużyny męskie: OSP w Słubicach, OSP w 
Łaziskach i OSP w Juliszewie. Przed rozpoczęciem zmagań wręczone 
zostały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i zyskanie 
tytułu ratownika OSP oraz podziękowania od organizatora zawodów 
w ramach Polskiej Ligi Wraków/Motociekawy. Finalnie kolejność na 
podium przedstawiała się następująco: I miejsce – OSP w Słubicach, II 
miejsce – OSP w Juliszewie i III miejsce – OSP w Łaziskach.
• 21-go marca kursanci, w ramach szkolenia podstawowego, odbyli 
ćwiczenia w komorze dymowej na terenie PKN ORLEN w Płocku. 
Druga część grupy odbyła ćwiczenia na obiekcie w Ostrołęce.
• 2-go kwietnia strażacy z OSP w Słubicach, dźwiękami syren i honora-
mi, uczcili rocznicę śmierci Papieża Polaka – Jana Pawła II.
• 8-go kwietnia druhowie z jednostek z terenu gminy uczest
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przygotowującym dzieci, rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu, a 
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innych mniejszych inicjatyw, które może nie są tak widoczne, ale mają 
wpływ i znaczenie na promowanie idei wolontariatu. Wszystkim 
wolontariuszom dziękujemy za miniony rok i liczymy na dalszą współ-
pracę.
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     „Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego 
pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak 
kręci się oraz w mroźnej przestrzeń ze swoim ciepłym i wrażliwym 
ładunkiem ożywionej natury”
                                                                                 Sekretarz Generalny ONZ 
                                                                                    Thant,  21   marca 1971r.                                                                      

Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”
Dnia 07.06.2018r., odbył się w Szkole Podstawowej  w Piotrkówku 
konkurs  recytatorski skierowany do dzieci ze szkół podstawowych  z 
terenu naszej gminy. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego 
utworu poetyckiego Jana Brzechwy z wykorzystaniem ruchu, gestu, 
mimiki i  muzyki…                                                                                                                                                                                      
Występy dzieci miały niezwykle interesujący i barwny przebieg. Dla 
większości z nas  twórczość Jana  Brzechwy  kojarzy się z pisaniem 
poezji dla dzieci o charakterze żartobliwym z wykorzystaniem 
dowcipu sytuacyjnego i zaskakujących skojarzeniach.  Podczas  
występów mogliśmy przekonać się, że poeta zajmował się trudnymi 
i podniosłymi sprawami ważnymi dla państwa  polskiego.  Wszyscy 
występujący otrzymali dyplomy za udział w konkursie,  a laureaci 
dyplomy, narody książkowe i rzeczowe.  Dla wszystkich uczestników 
i gości czekał słodki  poczęstunek w postaci pysznego ciasta od 
rodziców z naszej szkoły.  Wszystkim występującym, nauczycielom 

pięknie wykonanym polonezem, przedstawili scenki z życia klas 
trzecich, Piosenki oraz treści wypowiedziane przez uczniów pozosta-
ną na długo w pamięci nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. 
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, rodzice podziękowania i listy 
gratulacyjne. Sportowcom za udział w zawodach i zdobywane miejsca 
wręczył puchary pan Dariusz Krzewicki. Opiekunki  SU oraz Szkolnego 
Koła Wolontariatu  i chóru szkolnego również nagrodziły wyróżniają-
cych się uczniów. Jak to w szkole bywa – nie zabrakło niespodzianki.  Z 
powodu wichury została wyłączona energia elektryczna, urządzenia 
nagłaśniające przestały działać, ale uczniowie i pani dyrektor poradzili 
sobie świetnie. Wszyscy na pewno będą wspominać ten dzień długo i 
z wielką przyjemnością. 
Uczniowie gimnazjum oprócz tego, że uczestniczą w wielu konkur-
sach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, zdobywają puchary i 
wyróżnienia, na wysokim poziomie przygotowują uroczystości 
szkolne, apele czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska czego 
przykładem może być  wolontariat  uczniów  z opiekunami  SU w 
czasie  Powiatowego Dnia Ziemi już od wielu lat i za tę prace należą się 
uczniom też podziękowania.  

                                                                                              U. Bartosiak   

Bal pożegnalny trzecioklasistów
Sobota 9 czerwca 2018 r.  był dniem bardzo oczekiwanym przez 
uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. Właśnie w tym dniu 
wieczorem odbył się „bal trzecioklasisty”. Dziewczęta pięknie wystro-
jone i chłopcy bawili się świetnie. Melodie taneczne zapewnili nasi 
ubiegłoroczni absolwenci. W trakcie balu nauczyciele zaproszeni byli 
przez rodziców i uczniów na wspólną kolację. Zabawa trwała do 
godziny 24.00. po każdego ucznia zgłosili się rodzice lub opiekunowie. 
Rodzice zadbali również o bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie 
dyskoteki pełniąc dyżury. My, nauczyciele dziękujemy rodzicom za 
wysiłek i pomoc w zorganizowaniu dyskoteki pożegnalnej.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
22 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej odbyło się 
pożegnanie uczniów oraz  zakończenie roku dla klas trzecich i drugich. 
Po świadectwa uczniowie zgłosili się następnego dnia czyli 23 czerw-
ca. Na uroczyste zakończenie roku szkolnego wychowawcy klas 
trzecich i uczniowie zaprosili wójta gminy Słubice pana Krzysztofa 
Dylickiego,  przewodnicząca Rady Gminy panią Katarzynę Milczarek, 
Księży, dyrektorów szkół podstawowych ze Słubic, Piotrkówka, 
Świniar, rodziców i nauczycieli. Uczniowie rozpoczęli uroczystość 

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
       Dnia 24 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji Dnia 
Mamy i Taty.  Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, przygo-
towały część choreograficzną,  scenki sytuacyjne. Natomiast dzieci z 
oddziału przedszkolnego przygotowały przedstawienie  ”Jak mama 
tatę poznała”. Dla wszystkich rodziców były prosto z serca płynące 
życzenia, gorące całusy od swoich dzieci, a także kwiatki. Uroczystość 
przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Piotrkówku
      W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony 
jest na świecie od 1970 roku, a w Polsce od roku 1990  w naszej szkole 
realizowaliśmy  projekt ekologiczno   - przyrodniczy „Chrońmy nasze 



niczyli w uroczystości upamiętniającej katastrofę rządowego samolo-
tu pod Smoleńskiem. Uroczystości odbyły się w Grzybowie.
• 21-go kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Płocku, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
naszej gminy.
• 6-go maja odbyły się parafialno-gminne obchody Dnia Strażaka. 
Msza Święta odprawiona została w Kościele Parafialnym w Zycku 
Polskim.
• 12-go maja strażacy z OSP w Słubicach czuwali nad bezpieczeń-
stwem międzygminnego rajdu rowerowego, którego organizatorem 
był Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie.
• 17-go maja poczet sztandarowy OSP w Słubicach wziął udział w 
obchodach Dnia Strażaka, których organizatorem była Komenda 
Miejska PSP w Płocku.
• 20-go maja druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie i OSP w 
Łaziskach czuwali nad bezpieczeństwem uczestników i kibiców wyści-
gów WRAK RACE.
• 23-go maja strażacy z jednostek z terenu gminy uczestniczyli w 
konferencji dotyczącej zagrożenia powodziowego, która zorganizowa-
na była w rocznicę przerwania wału przeciwpowodziowego w Świnia-
rach.
• 30-go maja druhowie z OSP w Słubicach zorganizowali pokaz 
sprzętu i umundurowania strażackiego, w ramach Gminnego Dnia 
Dziecka.
• 31-go maja ratownicy z OSP w Słubicach czuwali nad bezpieczeń-
stwem uczestników procesji Bożego Ciała, która przeszła ulicami 
Słubic.
• 1-go czerwca strażacy z OSP w Słubicach przygotowali atrakcje w 
ramach Dnia Dziecka, który zorganizowany został przez Hotel Kawallo.
• 23-go czerwca w Bielsku odbyły się uroczyste obchody Powiatowe-
go Dnia Strażaka, których częścią była parada samochodów strażac-
kich. W uroczystości gminę Słubice reprezentował poczet sztandaro-
wy OSP w Słubicach (Bartłomiej Tomasik, Piotr Bogiel i Kamil Duda) 
oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki i Wiceprezes 
– Marek Tarka. W paradzie uczestniczyły pojazdy: SLOp Toyota Hilux 
wraz z przyczepką kwatermistrzowską i zastęp kawalerii konnej pod 
dowództwem Romana Jabłońskiego z OSP w Słubicach oraz GLM 
Ford Transit z OSP w Wiączeminie Polskim.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie:

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

Okres czasu od marca do końca czerwca był bardzo pracowity dla 
strażaków ochotników z terenu naszej gminy. W tym czasie podejmo-
wali oni mnóstwo interwencji, z których znaczna część to działania 
związane z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka przeszła nad powia-
tem płockim 21 czerwca. Interwencji związanych z tym zdarzeniem 
było kilkadziesiąt i podejmowali je strażacy z OSP w Słubicach, OSP w 
Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim. Ponadto najwięcej interwen-
cji podejmowali ratownicy z jednostki OSP w Słubicach, która włączo-
na jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W działaniach 
uczestniczyli również ratownicy z jednostek OSP w Łaziskach, którzy 
działali przy jednym z pożarów lasów. W wymienionym wyżej okresie 
doszło do 13 pożarów i 23 miejscowych zagrożeń. Najpoważniejszymi 
zdarzeniami był pożar w budynku mieszkalnym w Słubicach, pożar 
sadzy w przewodzie kominowym w Juliszewie oraz zdarzenie drogo-
we w miejscowości Studzieniec. Ratownicy prowadzili również poszu-
kiwania osoby zaginionej, której życiu i zdrowiu mogło zagrażać 
niebezpieczeństwo. Niestety bardzo często dochodziło do pożarów 
lasu i ściółki leśnej w kompleksie leśnym na terenie miejscowości 
Grzybów oraz pożarów traw i zarośli.
Ostatnia niedziela kwietnia była czasem podsumowania szkolenia 
podstawowego strażaków ratowników OSP, to właśnie tego dnia 
odbył się egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności 
praktyczne kursantów. Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu zakoń-
czyli go z wynikiem pozytywnym. Dzięki temu pełnoprawnych, 
wyszkolonych ratowników zyskały jednostki: OSP w Słubicach, OSP w 
Juliszewie, OSP w Łaziskach, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Piotrkówku.
Czerwiec rozpoczął się dla strażaków z naszej gminy na sportowo. 
3-go czerwca na terenie przy Szkole Podstawowej w Słubicach odbyła 
się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W 
zawodach udział wzięły 3 drużyny męskie: OSP w Słubicach, OSP w 
Łaziskach i OSP w Juliszewie. Przed rozpoczęciem zmagań wręczone 
zostały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu i zyskanie 
tytułu ratownika OSP oraz podziękowania od organizatora zawodów 
w ramach Polskiej Ligi Wraków/Motociekawy. Finalnie kolejność na 
podium przedstawiała się następująco: I miejsce – OSP w Słubicach, II 
miejsce – OSP w Juliszewie i III miejsce – OSP w Łaziskach.
• 21-go marca kursanci, w ramach szkolenia podstawowego, odbyli 
ćwiczenia w komorze dymowej na terenie PKN ORLEN w Płocku. 
Druga część grupy odbyła ćwiczenia na obiekcie w Ostrołęce.
• 2-go kwietnia strażacy z OSP w Słubicach, dźwiękami syren i honora-
mi, uczcili rocznicę śmierci Papieża Polaka – Jana Pawła II.
• 8-go kwietnia druhowie z jednostek z terenu gminy uczest
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Agencja Reklamowa „Drukujemy Marzenia”
Monika Piecka, Grzybów 64, 09-533 Słubice

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

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

Dobiegł końca kolejny rok szkolny, rok mniej lub bardziej wytężonej pracy, kolejny rok biegu po 

wiedzę i nowe umiejętności.

Niech odebrane świadectwa i nagrody przypominają, że edukacja, to wspólna droga uczniów, nauczycieli 

i rodziców, a umieszczone tam oceny i opinie to znaki świadczące o tym jak układała się ta współpraca.

Uczniom gratulujemy sukcesów i  osiągnięć. Cieszymy  się, że rozumiecie, jak wiele zależy od 

wykorzystania szansy, którą stawia przed Wami szkoła. 

Nauczycielom dziękujemy  za całoroczny wysiłek i poświęcenie, za bezpieczne zakończenie pewnego 

etapu swojej pracy, pracownikom administracji i obsługi za pracę, która może jest mniej zauważalna 

dla dzieci, ale jakże ważna dla realizacji zadań szkoły, rodzicom za współpracę ze szkołą.

Życzymy wszystkim aby tegoroczne wakacje były wesołe, beztroskie, ciepłe i radosne. Niech każdy 

dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień o którym można powiedzieć, że 

był to dobry dzień z dobrymi wspomnieniami.

Aby każdy z Was zagospodarował czas wakacji według własnych potrzeb i zainteresowań, ale z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zasad, które w następnym roku szkolnym pozwolą z nowym 

zapasem sił, wspólnie tworzyć nowy rozdział historii poszczególnych placówek oświatowych i naszej gminy.


