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wództwie Mazowieckim. Zwracam się do Państwa z prośbą, aby 
tego dnia odwiedzić lokale wyborcze i oddać swój głos zgodnie z 
głosem własnego serca i sumienia. Pamiętajmy, że wybory samo-
rządowe to nie jest wyścig na obietnice.
Kadencja 2014-2018 była bardzo pracowitym czasem zarówno dla 
Samorządu Gminy Słubice. W tym czasie udało się zrealizować 
inicjatywy i inwestycje, które mają służyć mieszkańcom Gminy. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze przedsięwzięcia.
• Poprawa infrastruktury drogowej, utwardzenie dróg w miejsco-
wościach Słubice, Łaziska, Leonów, Grabowiec, Wiączemin Polski 
oraz modernizacja drogi wojewódzkiej nr 575 i drogi powiatowej 
Słubice-Grabowiec-Sanniki.
• Miejsca pamięci historycznej – Kopiec Powstańców Stycznio-
wych przy ul. Wiślanej w Słubicach oraz tablica pamiątkowa z 
okazji 100-lecia Niepodległości przy ul. Płockiej.
• Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Słubice stają się 
faktem.
• Powstało nowe ujęcie wody w Alfonsowie.
• Zakup sprzętu dla jednostek OSP, w tym podnośnik hydrauliczny 
z koszem.
• Możemy pochwalić się Skansenem Osadnictwa Nadwiślańskie-
go.
• Nowe stroje i wyposażenie dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słubicach.
• Nowy radiowóz dla Policji ma służyć również mieszkańcom 
Gminy Słubice.
• Nowoczesny ambulans neonatologiczny w powiecie płockim, 
przy wsparciu Gminy Słubice.
• Gmina Słubice zyskała kilkudziesięciu wyszkolonych strażaków 
ratowników OSP.
• Uroczystości i wydarzenia: Gminny Dzień Dziecka, Gminny Dzień 
Strażaka, Powiatowy Dzień Ziemi, Spotkanie Pokoleń i Spotkanie 
Integracyjne
• Świetlica wiejska – strażnica OSP w Łaziskach wyposażona w 
nowe stoły i krzesła.
• Wiata rowerowa w Słubicach.
• Aktualne informacje na stronie internetowej i w biuletynie 
informacyjnym Gminy Słubice.        Krzysztof Dylicki

Szanowni Państwo,
Obejmując 4 lata temu 
urząd Wójta Gminy Słubice 
zobowiązałem się do pracy 
na rzecz lokalnego społe-
czeństwa oraz w sposób 
zrównoważony do rozwoju 
naszej Gminy. Państwa 
wybór był dla mnie kredy-
tem zaufania, który miałem 
obowiązek spłacić, wsłuchu-
jąc się w potrzeby mieszkań-
ców, postępując zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

 oraz trzymając się wyznaczonych ram budżetowych. Mam nadzie-
ję, że wiele godzin rozmów z Państwem, wysłuchiwanie proble-
mów, potrzeb oraz suges�i pozwoliło na zoptymalizowanie możli-
wości jakimi dysponuje Gmina Słubice.
Dzięki owocnej współpracy z Radą Gminy Słubice udało się zreali-
zować wiele inicjatyw oddolnych, udało się rozwiązać wiele 
problemów, często takich gdzie samorząd mógł być tylko mediato-
rem lub negocjować korzystne rozwiązanie. Gmina nieustannie 
ubiega się o zewnętrzne środki finansowe, które przeznaczane są 
na wiele dziedzin życia. Determinacja samorządowców, w tym 
również pracowników Gminy, pozwala na skuteczne realizowanie 
inwestycji, wspieranie kultury, patriotyzmu oraz szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa.
Podsumowując minioną kadencję Samorządu Gminy Słubice 
chciałbym podziękować wszystkim tym, z którymi miałem 
przyjemność współpracować, dziękuję pracownikom Urzędu 
Gminy, Radnym Rady Gminy, Sołtysom, Strażakom Ochotnikom, 
członkom Orkiestry Dętej, Zespołowi „Grzybowianki”, Paniom z 
KGW, księżom z Parafii Słubice i Zyck Polski, dziękuję wszystkim 
tym, którzy społecznie angażowali się w życie kulturalne naszej 
Gminy pomagając przy organizacji wielu uroczystości i wydarzeń.
21-go października ponownie  pójdziemy do urn i wybierzemy 
przedstawicieli do samorządu terytorialnego, którzy reprezento-
wać będą Nas w Gminie Słubice, Powiecie Płockim oraz Woje-
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SŁOWO WSTĘPNE

NASZE GMINNE SPRAWY

Ponad 126 ton azbestu usunięto w bieżącym roku z terenu gminy 
Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w ramach Programu OZ - 1 - Usuwanie i unieszkodliwia-
nie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 28 183,46 zł, w tym środki
 z dofinansowania w kwocie 17.565,12 zł. Z możliwości usunięcia 
niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali 
właściciele 33 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z 
pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt 
azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z 
ich unieszkodliwieniem. Wykonawcą zadania została firma Green-
land Technology Paweł Lewandowski , ul. Skoryszewska 5/63, 
02-495 Warszawa, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Dołożymy wszelkim starań, aby w 
przyszłym roku usunąć z terenu gminy Słubice kolejną par�ę mate-
riałów zawierających niebezpieczny azbest.
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zakupionych zostało 17 par trzewików i kozaków scenicznych za 
kwotę 3.813,00 zł. Jednolite stroje ludowe podniosą poziom 
artystyczny zespołu, który będzie efektywnie prezentował się 
podczas występów na scenie. Nowe stroje pozytywnie wpłyną na 
rozwój zespołu jak również podniosą pres�ż i umożliwią godne 
reprezentowanie sołectwa jak również gminy. W sołectwie Łaziska 
udało się wyposażyć salę znajdującą się przy OSP Łaziska w stoły, 
krzesła, rolety wewnętrzne, kuchnię gazową, chłodziarkę, warnik, 
parasol grzewczy, głośnik, podgrzewacz wody za łączną kwotę 
20.000,00 zł. Zrealizowane zadanie niewątpliwie poprawi standard 
pomieszczeń oraz zwiększy atrakcyjność tego miejsca wśród 
mieszkańców sołectwa, którzy będą mogli korzystać z zakupionego 
wyposażenia. Dzięki zaangażowaniu pań sołtys, którym towarzy-
szyła aktywna grupa mieszkańców ,ich bliskiej i rzeczowej współ-
pracy z Gminą, kluczowe założenia programu Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018, zostało w 
pełni zrealizowane.               red.

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku podpisane zostały 
umowy dotyczące udzielenia Gminie Słubice przez Województwo 
Mazowieckie, dotacji na realizacje zadań zgłoszonych w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018”. Województwo zobowiązało się udzielić Gminie dotacje 
stanowiące 50% wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie nie 
przekraczającej 10.000,00 zł na wcześniej zakwalifikowane 
zadania. W sołectwie Słubice realizowane było zadanie pn. „Zakup 
strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla Koła 
Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice” 
natomiast w sołectwie Łaziska zadanie pn. „Doposażenie sal w 
obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”. Na każde z ww. zadań 
zostało przeznaczone po 20.000,00 zł.  W ramach realizacji zadania 
w sołectwie Słubice zostało zakupionych 20 kompletów strojów 
ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz 6 kompletów strojów 
dla Koła Gospodyń Wiejskich za kwotę 16.187,00 zł. Dodatkowo 

XL sesja Rady Gminy
25 września 2018 roku została zwołana XL sesja Rady Gminy, ktoŕej 
głównym punktem było przyjęcie informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 
2018 roku. Na początku obrad obecni na sali mogli wysłuchać i 
zadawać pytania przybyłemu na sesję panu Sławomirowi Ambro-
ziakowi - właścicielowi pałacu w Słubicach. Na sesji wysłuchano 
także informacji o stanie zdrowia mieszkańców. Podjęto uchwały w 
sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany 
uchwały budżetowej, zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania 
Programów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid.  35/7 w 
obrębie geodezyjnym Juliszew w prawo własności nieruchomości. 
W dyskusji i zadawanych pytaniach poruszano sprawę wniosków 
dotyczących szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą, 
stanu dróg w gminie, przyłączenia do sieci wodociągowej niektó-
rych mieszkańców gminy oraz braku wcześniej obiecywanych 
nowych lamp oświetleniowych. Przed zakończeniem obrad wójt 
wraz przewodniczącą zapoznali radnych i sołtysów z pomysłem 
uczczenia rocznicy 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści poprzez rozdawanie flag, odsłonięcie pamiątkowej tablicy w 
Słubicach i patriotyczne występy lokalnych artystów w Gminnej 
Bibliotece Publicznej.
Wszystkie sesje rady zostały poprzedzone wspólnymi posiedzenia 
komisji na których szczegółowo omówiono materiały kierowane 
pod obrady sesji. Wszystkie uchwały można znaleźć na stronie BIP 
urzędu www.slubice.bip.org.pl w zakładce “uchwały”.               red.
 

17 lipca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Słubice, na której 
podjęto uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Słubice, uchwałę budżetową gminy, Gminny  Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice. Zgodnie 
z uchwałą od stycznia 2019 roku selektywna zbiórka odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
będzie wykonywana do innych kolorów worków niż dotychczas. 
Papier zbierany będzie do worków niebieskich, szkło do białych, 
metal, plas�k i odpady wielomateriałowe do worków żółtych a 
odpady biodegradowalne do worków brązowych. Ta sama zasada 
selektywnej zbiórki odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomo-
ści na których prowadzona jest gastronomiczna lub hotelarska 
działalność gospodarcza. Radni przyjęli także projekt Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 
Słubice oraz przekazania go do organu regulacyjnego. Konieczność 
podjęcia uchwały wiąże się z wprowadzeniem zmian do ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu nieczystości. 
Przyjęty projekt Regulaminu podlega zaopiniowaniu przez Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tematem dyskusji i zapytań w trakcie sesji stało się rolnictwo. W 
sprawie szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą 
zabrał głos członek Mazowieckiej Izby Rolniczej pan Dariusz 
Nowicki. Sprawy różne dotyczyły głównie stanu dróg, wyznaczenia 
oświetlenia ulicznego, sprawy modernizacji  drogi wojewódzkiej 
575 w Słubicach i protestów dotyczących usytuowania parkingów 
przy drodze. Dyskutowano także o możliwości egzekwowania 
długów w opłatach za wodę, ścieki i odpady od mieszkańców.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i 
realizację projektu pod nazwą „Przystanek Pojezierza 
Gostynińskiego – budowa wiat rowerowych na terenie 
gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” na terenie naszej gminy 
powstała wiata rowerowa.  Znajduje się ona  przy tut. 
Urzędzie Gminy i jest ogólnodostępna dla mieszkańców.

red.
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kwotę 3.813,00 zł. Jednolite stroje ludowe podniosą poziom 
artystyczny zespołu, który będzie efektywnie prezentował się 
podczas występów na scenie. Nowe stroje pozytywnie wpłyną na 
rozwój zespołu jak również podniosą pres�ż i umożliwią godne 
reprezentowanie sołectwa jak również gminy. W sołectwie Łaziska 
udało się wyposażyć salę znajdującą się przy OSP Łaziska w stoły, 
krzesła, rolety wewnętrzne, kuchnię gazową, chłodziarkę, warnik, 
parasol grzewczy, głośnik, podgrzewacz wody za łączną kwotę 
20.000,00 zł. Zrealizowane zadanie niewątpliwie poprawi standard 
pomieszczeń oraz zwiększy atrakcyjność tego miejsca wśród 
mieszkańców sołectwa, którzy będą mogli korzystać z zakupionego 
wyposażenia. Dzięki zaangażowaniu pań sołtys, którym towarzy-
szyła aktywna grupa mieszkańców ,ich bliskiej i rzeczowej współ-
pracy z Gminą, kluczowe założenia programu Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018, zostało w 
pełni zrealizowane.               red.

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku podpisane zostały 
umowy dotyczące udzielenia Gminie Słubice przez Województwo 
Mazowieckie, dotacji na realizacje zadań zgłoszonych w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018”. Województwo zobowiązało się udzielić Gminie dotacje 
stanowiące 50% wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie nie 
przekraczającej 10.000,00 zł na wcześniej zakwalifikowane 
zadania. W sołectwie Słubice realizowane było zadanie pn. „Zakup 
strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla Koła 
Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice” 
natomiast w sołectwie Łaziska zadanie pn. „Doposażenie sal w 
obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”. Na każde z ww. zadań 
zostało przeznaczone po 20.000,00 zł.  W ramach realizacji zadania 
w sołectwie Słubice zostało zakupionych 20 kompletów strojów 
ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz 6 kompletów strojów 
dla Koła Gospodyń Wiejskich za kwotę 16.187,00 zł. Dodatkowo 

XL sesja Rady Gminy
25 września 2018 roku została zwołana XL sesja Rady Gminy, ktoŕej 
głównym punktem było przyjęcie informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 
2018 roku. Na początku obrad obecni na sali mogli wysłuchać i 
zadawać pytania przybyłemu na sesję panu Sławomirowi Ambro-
ziakowi - właścicielowi pałacu w Słubicach. Na sesji wysłuchano 
także informacji o stanie zdrowia mieszkańców. Podjęto uchwały w 
sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany 
uchwały budżetowej, zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania 
Programów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid.  35/7 w 
obrębie geodezyjnym Juliszew w prawo własności nieruchomości. 
W dyskusji i zadawanych pytaniach poruszano sprawę wniosków 
dotyczących szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą, 
stanu dróg w gminie, przyłączenia do sieci wodociągowej niektó-
rych mieszkańców gminy oraz braku wcześniej obiecywanych 
nowych lamp oświetleniowych. Przed zakończeniem obrad wójt 
wraz przewodniczącą zapoznali radnych i sołtysów z pomysłem 
uczczenia rocznicy 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści poprzez rozdawanie flag, odsłonięcie pamiątkowej tablicy w 
Słubicach i patriotyczne występy lokalnych artystów w Gminnej 
Bibliotece Publicznej.
Wszystkie sesje rady zostały poprzedzone wspólnymi posiedzenia 
komisji na których szczegółowo omówiono materiały kierowane 
pod obrady sesji. Wszystkie uchwały można znaleźć na stronie BIP 
urzędu www.slubice.bip.org.pl w zakładce “uchwały”.               red.
 

17 lipca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Słubice, na której 
podjęto uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Słubice, uchwałę budżetową gminy, Gminny  Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice. Zgodnie 
z uchwałą od stycznia 2019 roku selektywna zbiórka odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
będzie wykonywana do innych kolorów worków niż dotychczas. 
Papier zbierany będzie do worków niebieskich, szkło do białych, 
metal, plas�k i odpady wielomateriałowe do worków żółtych a 
odpady biodegradowalne do worków brązowych. Ta sama zasada 
selektywnej zbiórki odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomo-
ści na których prowadzona jest gastronomiczna lub hotelarska 
działalność gospodarcza. Radni przyjęli także projekt Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 
Słubice oraz przekazania go do organu regulacyjnego. Konieczność 
podjęcia uchwały wiąże się z wprowadzeniem zmian do ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu nieczystości. 
Przyjęty projekt Regulaminu podlega zaopiniowaniu przez Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tematem dyskusji i zapytań w trakcie sesji stało się rolnictwo. W 
sprawie szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą 
zabrał głos członek Mazowieckiej Izby Rolniczej pan Dariusz 
Nowicki. Sprawy różne dotyczyły głównie stanu dróg, wyznaczenia 
oświetlenia ulicznego, sprawy modernizacji  drogi wojewódzkiej 
575 w Słubicach i protestów dotyczących usytuowania parkingów 
przy drodze. Dyskutowano także o możliwości egzekwowania 
długów w opłatach za wodę, ścieki i odpady od mieszkańców.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i 
realizację projektu pod nazwą „Przystanek Pojezierza 
Gostynińskiego – budowa wiat rowerowych na terenie 
gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” na terenie naszej gminy 
powstała wiata rowerowa.  Znajduje się ona  przy tut. 
Urzędzie Gminy i jest ogólnodostępna dla mieszkańców.

red.

Ponad 126 ton azbestu usunięto w bieżącym roku z terenu gminy 
Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w ramach Programu OZ - 1 - Usuwanie i unieszkodliwia-
nie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 28 183,46 zł, w tym środki
 z dofinansowania w kwocie 17.565,12 zł. Z możliwości usunięcia 
niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali 
właściciele 33 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z 
pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt 
azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z 
ich unieszkodliwieniem. Wykonawcą zadania została firma Green-
land Technology Paweł Lewandowski , ul. Skoryszewska 5/63, 
02-495 Warszawa, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Dołożymy wszelkim starań, aby w 
przyszłym roku usunąć z terenu gminy Słubice kolejną par�ę mate-
riałów zawierających niebezpieczny azbest.
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– ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Wanda 
Dragan – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sochaczewskiego, 
Mariusz Bartos – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Słubicach. 
Jednym z elementów wernisażu było odsłonięcie w Słubicach, przy 
pałacu pięknego murala nawiązującego treścią i formą do 
historycznych i współczesnych tradycji tego miejsca. Po krótkim 
wstępie przez prowadzącego Sławomira Ambroziaka, nawiązują-
cym do graficznego przekazu tego malowidła, nastąpiło symbolicz-
ne odsłonięcie polegające na umieszczeniu tablic na muralu. Tego 
symbolicznego aktu, wspólnie z twórcą tego dzieła, dokonała 
mieszkanka Słubic Wanda Świderska oraz wójt gminy Krzysztof 
Dylicki. Po otwarciu murala uczestnicy zostali zaproszeni do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie został przedstawiony rys 
historyczny życiorysu i dorobku artystycznego Aleksandra Socha-
czewskiego a także zaprezentowane obrazy namalowane podczas 
pleneru. Wspólny taniec, zabawa, wymiana poglądów i doświad-
czeń zakończyły ten bogaty w treści wernisaż malarski.             red.

W dniu 28 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie poplenerowe-
go wernisażu malarskiego będącego zwieńczeniem trwającego od 
21 lipca pleneru malarskiego, pleneru ukazującego piękno 
krajobrazów ziemi słubickiej i iłowskiej. Plener miał charakter 
międzynarodowy (uczestniczyli m.in. artyści z Rosji, Białorusi, 
Korei) i odbywał się pod hasłem „Droga do Niepodległości” Iłów, 
Irkuck, Usole, Lwów, Lipsk, Wiedeń i dedykowany był urodzonemu 
w Iłowie Aleksandrowi Sochaczewskiemu, malarzowi artyście 
katorgi syberyjskiej. Organizatorem był Sławomir Ambroziak, 
właściciel pałacu w Słubicach a Patronat Honorowy nad tym wyda-
rzeniem objęli: ksiądz Krzysztof Borucki – proboszcz parafii w 
Iłowie, ksiądz Roman Batorski – proboszcz parafii w Słubicach, 
Roman Kujawa – wójt gminy Iłów, Krzysztof Dylicki – wójt gminy 
Słubice, patronat kulturalno-społeczny sprawowali: Bożenna 
Leszczyńska – Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków, Ewa Smuk Stratenwerth – reprezentująca 
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, Andrzej Ciołkowski 

MURAL PRZY PAŁACU W SŁUBICACH

Wójt Gminy Iłów - Roman Kujawa; Nadleśniczy Nadleśnictwa Łąck 
– Ryszard Bijak, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Płocku – 
Bogusława Lewandowska; delegacje jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin: Słubice, Iłów i Gąbin,  także radni, sołtysi, 
przedstawiciele Koła Łowieckiego KAMPINOS, motocykliści ze 
Stowarzyszenia Rajd Katyński, mieszkańcy. W części artystycznej 
wystąpiły, mimo rozpoczętych wakacji, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Świniarach, oraz działający przy Stowarzyszeniu „Nasza 
Przyszłość Słubic i Okolic” z siedzibą w Grzybowie, zespół ludowy 
„Grzybowianki”. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali 
grochówkę, a zaprzyjaźnione Koło Łowieckie KAMPINOS – pieczo-
nego dzika. Można też było spróbować szczęścia w loterii fantowej 
„Los Szczęścia”.Darmowa, integracyjna zabawa taneczna była 
zwieńczeniem tego pikniku.                red.

Wychodząc naprzeciw potrzeb lokalnej społeczności, realizując 
swoje zadania statutowe, jednostka OSP Wiączemin Polski, 
wzorem lat ubiegłych kontynuuje trwały związek ruchu strażackie-
go z kulturą. Już po raz 12 jednostka była organizatorem POWITA-
NIA LATA, inicjatywy, która przybrała formę masowego pikniku 
strażackiego. Uroczystość w niedzielę 1 lipca 2018 roku rozpoczęła 
o godzinie 14:00  polowa msza święta odprawiona przez kapelana 
strażaków dekanatu Sanniki księdza Zbigniewa Ciechomskiego w 
asyście księdza emeryta Stanisława Strusia. Podczas mszy ksiądz 
proboszcz modlił się w intencji strażaków, ich bezpieczeństwa 
podczas wykonywania swoich zadań, dzięki którym mieszkańcy 
mogą czuć się bezpieczniej oraz mieszkańców tych terenów. W 
pikniku strażackim udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki; 

POWITANIE LATA 2018
WYDARZENIA



17 lipca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Słubice, na której 
podjęto uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Słubice, uchwałę budżetową gminy, Gminny  Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice. Zgodnie 
z uchwałą od stycznia 2019 roku selektywna zbiórka odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
będzie wykonywana do innych kolorów worków niż dotychczas. 
Papier zbierany będzie do worków niebieskich, szkło do białych, 
metal, plas�k i odpady wielomateriałowe do worków żółtych a 
odpady biodegradowalne do worków brązowych. Ta sama zasada 
selektywnej zbiórki odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomo-
ści na których prowadzona jest gastronomiczna lub hotelarska 
działalność gospodarcza. Radni przyjęli także projekt Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 
Słubice oraz przekazania go do organu regulacyjnego. Konieczność 
podjęcia uchwały wiąże się z wprowadzeniem zmian do ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu nieczystości. 
Przyjęty projekt Regulaminu podlega zaopiniowaniu przez Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tematem dyskusji i zapytań w trakcie sesji stało się rolnictwo. W 
sprawie szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą 
zabrał głos członek Mazowieckiej Izby Rolniczej pan Dariusz 
Nowicki. Sprawy różne dotyczyły głównie stanu dróg, wyznaczenia 
oświetlenia ulicznego, sprawy modernizacji  drogi wojewódzkiej 
575 w Słubicach i protestów dotyczących usytuowania parkingów 
przy drodze. Dyskutowano także o możliwości egzekwowania 
długów w opłatach za wodę, ścieki i odpady od mieszkańców.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i 
realizację projektu pod nazwą „Przystanek Pojezierza 
Gostynińskiego – budowa wiat rowerowych na terenie 
gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” na terenie naszej gminy 
powstała wiata rowerowa.  Znajduje się ona  przy tut. 
Urzędzie Gminy i jest ogólnodostępna dla mieszkańców.
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symbolicznego aktu, wspólnie z twórcą tego dzieła, dokonała 
mieszkanka Słubic Wanda Świderska oraz wójt gminy Krzysztof 
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Korei) i odbywał się pod hasłem „Droga do Niepodległości” Iłów, 
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właściciel pałacu w Słubicach a Patronat Honorowy nad tym wyda-
rzeniem objęli: ksiądz Krzysztof Borucki – proboszcz parafii w 
Iłowie, ksiądz Roman Batorski – proboszcz parafii w Słubicach, 
Roman Kujawa – wójt gminy Iłów, Krzysztof Dylicki – wójt gminy 
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Artystów Plastyków, Ewa Smuk Stratenwerth – reprezentująca 
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przybliżył informacje na temat wybuchu wojny. Następnie głos 
zabrał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof  Dylicki. Na zakończenie 
uroczystości na placu przed kościołem parafialnym w Słubicach 
proboszcz parafii Słubice ksiądz Roman Batorski odmówił modli-
twę. Po wysłuchaniu patriotycznej pieśni „Rozkwitały pąki białych 
róż” i hymnu kościelnego „Święty Boże” uczestnicy spotkania przy 
dźwiękach melodii z filmu „Polskie Drogi” przeszli pod tablicę 
upamiętniającą bohaterów poległych za wolność ojczyzny. Ostat-
nim punktem uroczystości było złożenie kwiatów przy pamiątko-
wej tablicy. Kwiaty złożyły delegacje: samorządu Gminy Słubice, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, młodzież z 
Publicznego Gimnazjum w Słubicach a także osoby prywatne. red.

W dniu 1 września w 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej we 
wczesnych godzinach porannych na placu przed kościołem 
parafialnym w Słubicach rozpoczęła się uroczystość upamiętniają-
ca bardzo ważną dla narodu polskiego datę – 1 września 1939 r.  
Punktualnie o godz. 7.00 przez jedną minutę sygnałem ciągłym 
zawyła syrena alarmowa OSP Słubice, a Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka wpro-
wadził na plac kościelny poczty sztandarowe oraz pododdział 
strażaków z jednostek OSP Słubice, Juliszew, Grzybów. Następnie 
z odtworzenia zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego oraz 
historycznych komunikatów radiowych z 1 września 1939 roku. 
Prowadzący uroczystość Sławomir Ambroziak, historyk, właściciel 
zespołu pałacowo parkowego w Słubicach w kilku zdaniach 
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ojczyzn – jest w dniu dożynek powodem do świętowania. W  
naszym kraju chleb to szczególny symbol – braterstwa, przyjaźni, 
szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności, 
dlatego na czele naszej delegacji wójt gminy Krzysztof Dylicki w 
asyście przewodniczącej rady gminy Katarzyny Milczarek niósł 
dorodny, pięknie ozdobiony, bochen chleba upieczony przez 
piekarnię GS SCH w Słubicach. Kiedy już cały korowód dotarł na 
Plac Targowy, od krótkiej prezentacji wszystkich dożynkowych 
wieńców oraz przywitania gości rozpoczęła się oficjalna część 
uroczystości,  którą rozpoczął hymn państwowy w wykonaniu 
Orkiestry OSP z Gąbina. Prowadzący powitali gospodarzy Dożynek 
oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciel Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik, Prezes Krajowej i Mazo-
wieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, wieloletni Wice-
starosta Płocki Jan Ciastek, Radni Województwa Mazowieckiego, 
Radni Powiatu Płockiego, Sekretarz Powiatu Płockiego Michał 
Twardy, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku 
Tomasz Kominek, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Radni Miasta i 
Gminy Gąbin, Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Płockiego i 
powiatów ościennych, Rektorzy płockich uczelni, przedstawiciele 
środowisk kultury, oświaty, biznesu, służb mundurowych i 
medycznych. Podczas Dożynek nie zabrakło oczywiście dzielenia 
się chlebem oraz obrzędu dożynkowego, w wykonaniu  Zespół 
Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej – Szkoły Nauk 
Technicznych i Społecznych w Płocku „Masovia” . W uroczysto-
ściach wzięła udział liczna delegacja Gminy Słubice z wójtem 
Krzysztofem  Dylickim i przewodniczącą Katarzyną Milczarek, na 
czele. W delegacji nie zabrakło radnych, sołtysów, członków OSP 
oraz przedstawicieli różnych środowisk gminnych. Gmina wysta-
wiła stoisko promocyjne, na którym degustowano potrawy i ciasta 
przygotowane staraniem pań z KGW Słubice. Ważną część uroczy-
stości stanowiło wręczenie odznaczeń wyróżniającym się miesz-
kańcom Powiatu Płockiego. Były to honorowe odznaki „Zasłużony 
dla rolnictwa”, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał na 

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się w niedzielę  2 
września w Gąbinie. Zbiórka delegacji wieńcowych oraz pocztów 
sztandarowych zaplanowana była na placu przy Urzędzie Miasta i 
Gminy Gąbin. O godz. 12-tej w Kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa rozpoczęła się msza św. w intencji rolników i ich plonów. 
Celebrował ją Biskup Senior Diecezji Płockiej Roman Marcinkow-
ski, któremu towarzyszyli Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w 
Gąbinie – ks. Andrzej Feliks Świderski oraz wieloletni Proboszcz tej 
parafii – ks. kan. Jerzy Drozdowski. Podczas mszy biskup senior 
Diecezji Płockiej Roman Marcinkowski dokonał poświęcenia 
wieńców dożynkowych, a starosta Mariusz Bieniek wręczył 
delegacjom pamiątkowe statuetki. Pod koniec eucharys�i Staro-
sta Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak podziękowali księżom za 
modlitwę i zaprosili wszystkich do udziału w uroczystym korowo-
dzie. Starostowie Dożynek – Anna Kiełbasa i Patryk Skonieczny – 
odebrali z rąk kapłana chleb dożynkowy i przed kościołem zaczął 
się formować korowód, który następnie ruszył w stronę Placu 
Targowego. Na jego czele szła Orkiestra Dęta OSP w Gąbinie, a tuż 
za nią Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP – który prowadził poczty sztandarowe. Wśród 
szyku blisko 50 pocztów sztandarowych, były również 3 poczty z 
gminy Słubice. Były to poczty OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski 
oraz Zarządu Gminnego PSL w Słubicach. Jako kolejne szły delega-
cje z wieńcami dożynkowymi. Wśród delegacji w korowodzie 
dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej słubickiej gminy. 
Niesiony przez radnych, sołtysów, strażaków wieniec, wykonany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach zawierał  w 
sobie nie tylko radość z powodu zakończonych żniw, wdzięczność 
za plony ale przede wszystkim ciężką pracę mieszkańców wsi i 
głębokie przywiązanie do ziemi. Nasz słubicki wieniec prezento-
wał się wspaniale, budząc podziw uczestników, a asysta pań z 
KGW Słubice w nowych kolorowych strojach dodawała dodatko-
wego uroku. Był to taki artystyczny wizerunek naszej gminy, 
podkreślający, że ciężka, wytężona praca rolnika, dobrze spełnio-
ny obowiązek wobec rodzin, lokalnych społeczności, małych 

DOŻYNKI POWIATU PŁOCKIEGO W GĄBINIE



Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, który wystąpił na 
specjalne zaproszenie Marszalka Adama Struzika.
                  red.

wniosek Starosty Płockiego, a także medale „Zasłużony dla Powia-
tu Płockiego” Wśród grona odznaczonych i wyróżnionych znaleźli 
się również przedstawiciele naszej gminy. Gwiazdą wieczoru był 

wykład wygłosił Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, który mówił o perspektywach rozwoju Województwa 
Mazowieckiego. Następnie w grupach wraz z przewodnikami 
słuchacze PPUTW mogli zwiedzić sierpecki skansen - Muzeum Wsi 
Mazowieckiej. Uroczystość zakończył wspólny piknik integracyjny, 
podczas którego wszystkie koła zatańczyły wspólnie "taniec w 
kręgu".
Budujemy roboty, czyli biblioteczne warsztaty robotyki...
3 lipca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyły się warsztaty robotyki. Warsztaty prowadzili profesjonali-
ści z firmy "Twój Robot". Działania realizowane były przez SBP 
Oddział Płock w ramach grantu z Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego na projekt "Wszechświat kultury". Warsztaty z robotyki 
to niezwykłe spotkanie dzieci z klockami Lego Mindstorms, lapto-
pami z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem do 
sterowania wykonanymi robotami. Fantastyczna zabawa i nauka 
w jednym! Uczestnicy warsztatów byli zachwyceni!
"Nie daj się oszukać" - spektakl w reżyserii Mariusza Pogonowskie-
go
5 lipca 2018 r. o godz. 17:00 na bibliotecznej scenie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach publiczność mogła zobaczyć 
spektakl "Nie daj się oszukać". Inscenizacja w reżyserii Mariusz 
Pogonowskiego według scenariusza Alka Pietrzaka powstała w 
ramach projektu „Bezpieczni seniorzy” realizowanego przez 
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”. Sztuka 
jest efektem warsztatów teatralnych, w których uczestniczyli 
seniorzy i młodzież z terenu gminy Radzanowo. Temat poruszany 
w przedstawieniu okazał się niezwykle ważny i aktualny. Spektakl  
przestrzega przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób 
pieniądze metodą na tzw. „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”. 
Jesteśmy przekonani, że taka forma profilaktyki okaże się skutecz-
nym ostrzeżeniem skierowanym głównie do osób starszych, 
którzy najczęściej stają się ofiarami tego typu oszustw.
„Lato w Bibliotece 2018”
Każdego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach organizuje 
zajęcia wakacyjne dla najmłodszych czytelników. W tym roku 
spotkania odbyły się w dniach od 20 do 24 sierpnia i upłynęły pod 
hasłem „Podróże po Polsce”.  Przez kolejnych 5 dni zajęć, uczestni-
cy poznali wiele ciekawostek  o wybranych miastach w Polsce. 
Każdego dnia dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rebusy oraz 
inne gry logiczne, których rozwiązanie prowadziło do nazwy 
wybranego miasta. Każdy dzień był pełen nowych wyzwań, a 
także zabaw ruchowych i logicznych. Uczestnicy wykonali wiele 
prac plastyczno-technicznych tematycznie związanych z danym 
miastem. „Wakacyjna podróż” rozpoczęła się na północy Polski, w 
mieście Gdańsk. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać historię 

"Kwadrans dla Niepodległej"
„Kwadrans dla Niepodległej”, czyli wspólne czytanie w stu 
miejscach powiatu płockiego fragmentów polskiej literatury – to 
kolejna odsłona obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w Płocku i w całym powiecie płockim. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na zaproszenie Książnicy 
Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku również 
dołączyła do tej akcji. Czytanie w słubickiej gminie odbyło się w 
czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach, w klasie III a. Spotkanie 
przeprowadziła Joanna Ujazda, bibliotekarz GBP w Słubicach. 
Data wydarzenia nie była przypadkowa. Przypadła w rocznicę 
pierwszej wizyty generała Józefa Hallera w Płocku w 1917 roku.
Bezpieczni Seniorzy - jak zadbać o własne bezpieczeństwo?
28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim 
wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiato-
wego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak 
unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagro-
żenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo 
opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w 
OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" 
realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 
Młodzi Razem".
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Płockiego 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2 lipca 2018 w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu 
odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 
2017/2018 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W uroczystości wzięła udział również reprezentacja 
słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW wraz z koordynato-
rem Arturem Bedykiem oraz Krzysztofem Dylickim - Wójtem 
Gminy Słubice. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł na 
Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta 
Iwona Sierocka, Radni Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska, 
Magdalena Woja, Ewa Kowalak, Elżbieta Jachimiak, Paweł 
Jakubowski, Krzysztof Wielec, Bogdan Banaszczak, Józef Walew-
ski, Zbigniew Kisielewski. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa 
Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy. W części 
oficjalnej były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy 
świadczące o ukończeniu pierwszego roku w PPUTW. Każdy ze 
słuchaczy PPUTW otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia 
pierwszego roku studiów. Część artystyczną wypełnił występ 
grupy wokalno-instrumentalnej ART z Zespołu Szkół im. Jana 
Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Ostatni w tym roku akademickim 
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W dniu 1 września w 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej we 
wczesnych godzinach porannych na placu przed kościołem 
parafialnym w Słubicach rozpoczęła się uroczystość upamiętniają-
ca bardzo ważną dla narodu polskiego datę – 1 września 1939 r.  
Punktualnie o godz. 7.00 przez jedną minutę sygnałem ciągłym 
zawyła syrena alarmowa OSP Słubice, a Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka wpro-
wadził na plac kościelny poczty sztandarowe oraz pododdział 
strażaków z jednostek OSP Słubice, Juliszew, Grzybów. Następnie 
z odtworzenia zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego oraz 
historycznych komunikatów radiowych z 1 września 1939 roku. 
Prowadzący uroczystość Sławomir Ambroziak, historyk, właściciel 
zespołu pałacowo parkowego w Słubicach w kilku zdaniach 

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się w niedzielę  2 
września w Gąbinie. Zbiórka delegacji wieńcowych oraz pocztów 
sztandarowych zaplanowana była na placu przy Urzędzie Miasta i 
Gminy Gąbin. O godz. 12-tej w Kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa rozpoczęła się msza św. w intencji rolników i ich plonów. 
Celebrował ją Biskup Senior Diecezji Płockiej Roman Marcinkow-
ski, któremu towarzyszyli Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w 
Gąbinie – ks. Andrzej Feliks Świderski oraz wieloletni Proboszcz tej 
parafii – ks. kan. Jerzy Drozdowski. Podczas mszy biskup senior 
Diecezji Płockiej Roman Marcinkowski dokonał poświęcenia 
wieńców dożynkowych, a starosta Mariusz Bieniek wręczył 
delegacjom pamiątkowe statuetki. Pod koniec eucharys�i Staro-
sta Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak podziękowali księżom za 
modlitwę i zaprosili wszystkich do udziału w uroczystym korowo-
dzie. Starostowie Dożynek – Anna Kiełbasa i Patryk Skonieczny – 
odebrali z rąk kapłana chleb dożynkowy i przed kościołem zaczął 
się formować korowód, który następnie ruszył w stronę Placu 
Targowego. Na jego czele szła Orkiestra Dęta OSP w Gąbinie, a tuż 
za nią Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP – który prowadził poczty sztandarowe. Wśród 
szyku blisko 50 pocztów sztandarowych, były również 3 poczty z 
gminy Słubice. Były to poczty OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski 
oraz Zarządu Gminnego PSL w Słubicach. Jako kolejne szły delega-
cje z wieńcami dożynkowymi. Wśród delegacji w korowodzie 
dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej słubickiej gminy. 
Niesiony przez radnych, sołtysów, strażaków wieniec, wykonany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach zawierał  w 
sobie nie tylko radość z powodu zakończonych żniw, wdzięczność 
za plony ale przede wszystkim ciężką pracę mieszkańców wsi i 
głębokie przywiązanie do ziemi. Nasz słubicki wieniec prezento-
wał się wspaniale, budząc podziw uczestników, a asysta pań z 
KGW Słubice w nowych kolorowych strojach dodawała dodatko-
wego uroku. Był to taki artystyczny wizerunek naszej gminy, 
podkreślający, że ciężka, wytężona praca rolnika, dobrze spełnio-
ny obowiązek wobec rodzin, lokalnych społeczności, małych 



Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, który wystąpił na 
specjalne zaproszenie Marszalka Adama Struzika.
                  red.

wniosek Starosty Płockiego, a także medale „Zasłużony dla Powia-
tu Płockiego” Wśród grona odznaczonych i wyróżnionych znaleźli 
się również przedstawiciele naszej gminy. Gwiazdą wieczoru był 

wykład wygłosił Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, który mówił o perspektywach rozwoju Województwa 
Mazowieckiego. Następnie w grupach wraz z przewodnikami 
słuchacze PPUTW mogli zwiedzić sierpecki skansen - Muzeum Wsi 
Mazowieckiej. Uroczystość zakończył wspólny piknik integracyjny, 
podczas którego wszystkie koła zatańczyły wspólnie "taniec w 
kręgu".
Budujemy roboty, czyli biblioteczne warsztaty robotyki...
3 lipca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyły się warsztaty robotyki. Warsztaty prowadzili profesjonali-
ści z firmy "Twój Robot". Działania realizowane były przez SBP 
Oddział Płock w ramach grantu z Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego na projekt "Wszechświat kultury". Warsztaty z robotyki 
to niezwykłe spotkanie dzieci z klockami Lego Mindstorms, lapto-
pami z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem do 
sterowania wykonanymi robotami. Fantastyczna zabawa i nauka 
w jednym! Uczestnicy warsztatów byli zachwyceni!
"Nie daj się oszukać" - spektakl w reżyserii Mariusza Pogonowskie-
go
5 lipca 2018 r. o godz. 17:00 na bibliotecznej scenie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach publiczność mogła zobaczyć 
spektakl "Nie daj się oszukać". Inscenizacja w reżyserii Mariusz 
Pogonowskiego według scenariusza Alka Pietrzaka powstała w 
ramach projektu „Bezpieczni seniorzy” realizowanego przez 
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”. Sztuka 
jest efektem warsztatów teatralnych, w których uczestniczyli 
seniorzy i młodzież z terenu gminy Radzanowo. Temat poruszany 
w przedstawieniu okazał się niezwykle ważny i aktualny. Spektakl  
przestrzega przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób 
pieniądze metodą na tzw. „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”. 
Jesteśmy przekonani, że taka forma profilaktyki okaże się skutecz-
nym ostrzeżeniem skierowanym głównie do osób starszych, 
którzy najczęściej stają się ofiarami tego typu oszustw.
„Lato w Bibliotece 2018”
Każdego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach organizuje 
zajęcia wakacyjne dla najmłodszych czytelników. W tym roku 
spotkania odbyły się w dniach od 20 do 24 sierpnia i upłynęły pod 
hasłem „Podróże po Polsce”.  Przez kolejnych 5 dni zajęć, uczestni-
cy poznali wiele ciekawostek  o wybranych miastach w Polsce. 
Każdego dnia dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rebusy oraz 
inne gry logiczne, których rozwiązanie prowadziło do nazwy 
wybranego miasta. Każdy dzień był pełen nowych wyzwań, a 
także zabaw ruchowych i logicznych. Uczestnicy wykonali wiele 
prac plastyczno-technicznych tematycznie związanych z danym 
miastem. „Wakacyjna podróż” rozpoczęła się na północy Polski, w 
mieście Gdańsk. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać historię 

"Kwadrans dla Niepodległej"
„Kwadrans dla Niepodległej”, czyli wspólne czytanie w stu 
miejscach powiatu płockiego fragmentów polskiej literatury – to 
kolejna odsłona obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w Płocku i w całym powiecie płockim. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na zaproszenie Książnicy 
Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku również 
dołączyła do tej akcji. Czytanie w słubickiej gminie odbyło się w 
czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach, w klasie III a. Spotkanie 
przeprowadziła Joanna Ujazda, bibliotekarz GBP w Słubicach. 
Data wydarzenia nie była przypadkowa. Przypadła w rocznicę 
pierwszej wizyty generała Józefa Hallera w Płocku w 1917 roku.
Bezpieczni Seniorzy - jak zadbać o własne bezpieczeństwo?
28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim 
wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiato-
wego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak 
unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagro-
żenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo 
opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w 
OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" 
realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 
Młodzi Razem".
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Płockiego 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2 lipca 2018 w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu 
odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 
2017/2018 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W uroczystości wzięła udział również reprezentacja 
słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW wraz z koordynato-
rem Arturem Bedykiem oraz Krzysztofem Dylickim - Wójtem 
Gminy Słubice. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł na 
Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta 
Iwona Sierocka, Radni Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska, 
Magdalena Woja, Ewa Kowalak, Elżbieta Jachimiak, Paweł 
Jakubowski, Krzysztof Wielec, Bogdan Banaszczak, Józef Walew-
ski, Zbigniew Kisielewski. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa 
Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy. W części 
oficjalnej były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy 
świadczące o ukończeniu pierwszego roku w PPUTW. Każdy ze 
słuchaczy PPUTW otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia 
pierwszego roku studiów. Część artystyczną wypełnił występ 
grupy wokalno-instrumentalnej ART z Zespołu Szkół im. Jana 
Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Ostatni w tym roku akademickim 
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udział w zajęciach wakacyjnych. Zapraszamy na inne spotkania i 
atrakcje, które czekają na naszych najmłodszych w bibliotece.

Artur Bedyk

tego pięknego miasta, zabytki i ciekawe miejsca jakie warto tam 
zobaczyć. W kolejnych dniach zawitaliśmy do Poznania, Łodzi, 
Opola i Krakowa. Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom za 

Podczas wakacji w przedszkolu trwały prace remontowe, których 
celem było oddanie do użytku nowej sali zabaw. Sala została 
pomalowana, wstawiono nowe drzwi i zamontowano rolety 
zewnętrzne. Ponadto pomieszczenie zostało wyposażone w nowe 
stoły, krzesła i meble, a wszystko w nowoczesnej jasnej kolorysty-
ce. Przedszkole powiększyło się również o nową, przestronną, 
zlokalizowaną na parterze szatnię. 

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest 
niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny. Gdy 
maluch idzie do przedszkola jego świat się bardzo zmienia, potrze-
buje czasu na zaakceptowanie tych zmian. Zanim przedszkole 
stanie się ulubionym miejscem zabawy i nauki dziecko musi przejść 
przez etap rozstania z rodzicami i integracji z grupą rówieśniczą. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w  przedszkolu w dniach 28 
- 30 sierpnia 2018 r. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo 
przyjętych dzieci i ich rodziców.  Dzieci wraz z rodzicami podczas 
wspólnych zabaw miały możliwość zapoznania się z przedszkolem 
– z nauczycielkami, salą zajęć i innymi pomieszczeniami oraz 
placem zabaw. Prowadzone zajęcia pozwoliły oswoić się dzieciom z 
nową formą aktywności, a przede wszystkim z nowymi osobami, 
które pojawiły się w ich życiu. Celem zajęć było: ułatwienie 
dzieciom przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i 
eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przed-
szkolnej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w 
przedszkolu. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w proponowanych 
formach aktywności – zabawach integracyjnych, ruchowych oraz 
przy muzyce. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kącik przyrody – dary jesieni
Idzie jesień, dary niesie,
jesień kolorowa. 
Jesień to niewątpliwie bardzo kolorowa i piękna pora roku, która 
czasami bywa ciepła, a innym razem wietrzna i deszczowa. Ponad-
to roztacza przed nami bogaty wachlarz darów, które można 
wspaniale wykorzystać podczas pracy z dziećmi w przedszkolu. W 
każdej grupie dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły bogato 
wyposażone  w dary jesieni kąciki przyrody.  Zgromadzone plony 
umożliwiły nam przeprowadzenie wielu zajęć i zabaw dydaktycz-
nych: z różnych skarbów jesiennych dzieci wykonywał przestrzen-
ne prace plastyczne, a niektóre posłużyły jako liczmany na 
zajęciach matematycznych. Kąciki są systematycznie wzbogacane, 
a rodzice i dzieci  chętnie włączają się w gromadzenie materiału 
przyrodniczego.

Rytmika
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną 
zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy 
kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia sprawiają, że dzieci 
w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne 
pojęcia jak wysoki-niski dźwięk, czy też szybko-wolno, cicho-gło-
śno. Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, 
improwizację instrumentalną i ruchową.  Wpływa na rozwój 
dziecka pod względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę 
ruchu i aktywności. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
rytmicznych i integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH



wniosek Starosty Płockiego, a także medale „Zasłużony dla Powia-
tu Płockiego” Wśród grona odznaczonych i wyróżnionych znaleźli 
się również przedstawiciele naszej gminy. Gwiazdą wieczoru był 

wykład wygłosił Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, który mówił o perspektywach rozwoju Województwa 
Mazowieckiego. Następnie w grupach wraz z przewodnikami 
słuchacze PPUTW mogli zwiedzić sierpecki skansen - Muzeum Wsi 
Mazowieckiej. Uroczystość zakończył wspólny piknik integracyjny, 
podczas którego wszystkie koła zatańczyły wspólnie "taniec w 
kręgu".
Budujemy roboty, czyli biblioteczne warsztaty robotyki...
3 lipca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyły się warsztaty robotyki. Warsztaty prowadzili profesjonali-
ści z firmy "Twój Robot". Działania realizowane były przez SBP 
Oddział Płock w ramach grantu z Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego na projekt "Wszechświat kultury". Warsztaty z robotyki 
to niezwykłe spotkanie dzieci z klockami Lego Mindstorms, lapto-
pami z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem do 
sterowania wykonanymi robotami. Fantastyczna zabawa i nauka 
w jednym! Uczestnicy warsztatów byli zachwyceni!
"Nie daj się oszukać" - spektakl w reżyserii Mariusza Pogonowskie-
go
5 lipca 2018 r. o godz. 17:00 na bibliotecznej scenie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach publiczność mogła zobaczyć 
spektakl "Nie daj się oszukać". Inscenizacja w reżyserii Mariusz 
Pogonowskiego według scenariusza Alka Pietrzaka powstała w 
ramach projektu „Bezpieczni seniorzy” realizowanego przez 
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”. Sztuka 
jest efektem warsztatów teatralnych, w których uczestniczyli 
seniorzy i młodzież z terenu gminy Radzanowo. Temat poruszany 
w przedstawieniu okazał się niezwykle ważny i aktualny. Spektakl  
przestrzega przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób 
pieniądze metodą na tzw. „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”. 
Jesteśmy przekonani, że taka forma profilaktyki okaże się skutecz-
nym ostrzeżeniem skierowanym głównie do osób starszych, 
którzy najczęściej stają się ofiarami tego typu oszustw.
„Lato w Bibliotece 2018”
Każdego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach organizuje 
zajęcia wakacyjne dla najmłodszych czytelników. W tym roku 
spotkania odbyły się w dniach od 20 do 24 sierpnia i upłynęły pod 
hasłem „Podróże po Polsce”.  Przez kolejnych 5 dni zajęć, uczestni-
cy poznali wiele ciekawostek  o wybranych miastach w Polsce. 
Każdego dnia dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rebusy oraz 
inne gry logiczne, których rozwiązanie prowadziło do nazwy 
wybranego miasta. Każdy dzień był pełen nowych wyzwań, a 
także zabaw ruchowych i logicznych. Uczestnicy wykonali wiele 
prac plastyczno-technicznych tematycznie związanych z danym 
miastem. „Wakacyjna podróż” rozpoczęła się na północy Polski, w 
mieście Gdańsk. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać historię 

"Kwadrans dla Niepodległej"
„Kwadrans dla Niepodległej”, czyli wspólne czytanie w stu 
miejscach powiatu płockiego fragmentów polskiej literatury – to 
kolejna odsłona obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w Płocku i w całym powiecie płockim. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na zaproszenie Książnicy 
Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku również 
dołączyła do tej akcji. Czytanie w słubickiej gminie odbyło się w 
czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach, w klasie III a. Spotkanie 
przeprowadziła Joanna Ujazda, bibliotekarz GBP w Słubicach. 
Data wydarzenia nie była przypadkowa. Przypadła w rocznicę 
pierwszej wizyty generała Józefa Hallera w Płocku w 1917 roku.
Bezpieczni Seniorzy - jak zadbać o własne bezpieczeństwo?
28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim 
wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiato-
wego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak 
unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagro-
żenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo 
opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w 
OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" 
realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 
Młodzi Razem".
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Płockiego 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2 lipca 2018 w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu 
odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 
2017/2018 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W uroczystości wzięła udział również reprezentacja 
słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW wraz z koordynato-
rem Arturem Bedykiem oraz Krzysztofem Dylickim - Wójtem 
Gminy Słubice. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł na 
Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta 
Iwona Sierocka, Radni Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska, 
Magdalena Woja, Ewa Kowalak, Elżbieta Jachimiak, Paweł 
Jakubowski, Krzysztof Wielec, Bogdan Banaszczak, Józef Walew-
ski, Zbigniew Kisielewski. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa 
Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy. W części 
oficjalnej były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy 
świadczące o ukończeniu pierwszego roku w PPUTW. Każdy ze 
słuchaczy PPUTW otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia 
pierwszego roku studiów. Część artystyczną wypełnił występ 
grupy wokalno-instrumentalnej ART z Zespołu Szkół im. Jana 
Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Ostatni w tym roku akademickim 

udział w zajęciach wakacyjnych. Zapraszamy na inne spotkania i 
atrakcje, które czekają na naszych najmłodszych w bibliotece.

Artur Bedyk

tego pięknego miasta, zabytki i ciekawe miejsca jakie warto tam 
zobaczyć. W kolejnych dniach zawitaliśmy do Poznania, Łodzi, 
Opola i Krakowa. Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom za 

klasy Oa i 0b wybrali się na wycieczkę do „Frajdalandii”-  krainy 
położonej w Budach Iłowskich. Ich opiekunami były Pani Magda-
lena Olczak oraz Pani Wiole�a Olczak. Dzieci od samego rana nie 
kryły entuzjazmu na myśl, że za chwilę będą mogły pogłaskać 
kuce i skorzystać z placu zabaw.  Oczekiwania naszych zerówkowi-
czów spełniły się. Swą przygodę zaczęły od poznania ciekawostek 
na temat zwierząt hodowanych w zagrodach przydomowych, 
takich jak kozy, kuce szetlandzkie pony, alpaki, świnki miniaturki, 
osły i konie. Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem karmili 
zwierzęta i ponadto mogli je pogłaskać. Emocjom nie było końca, 
kiedy przed najmłodszymi pojawił się podziemny tunel. Kopiec 
kreta został pokonany, a na twarzach dzieci malował się uśmiech. 
Po zadaniach edukacyjnych przyszedł czas na zabawę. Dmuchane 
zjeżdżalnie i zjazd na tyrolce dostarczył naszym najmłodszym 
kolejną porcję radości. W końcu zabawa jest integralną częścią 
dzieciństwa. Pani Magdalena Olczak i Pani Wiole�a Olczak czuły 
dumę ze swych podopiecznych, kiedy zdały mały egzamin wiedzy 
o zwierzętach z zagrody. Na zakończenie przyszedł czas na grillo-
wane na drewnie kiełbaski, ciepłe bułki i gorącą herbatę, a na 
deser pyszną watę cukrową. Mniam… - oblizywały się maluchy. 
Posiłek sprawił, że starczyło im jeszcze sił na zabawę na niskim 
parku linowym i w leśnym miasteczku. Dzieci w drodze powrotnej 
opowiadały o atrakcjach dnia. Wróciły pełne wrażeń, zmęczone i 
przede wszystkim zadowolone. 
       Magdalena Olczak, Wioletta Olczak

Z HISTORIĄ W TLE
Historia jest nieodłączną częścią każdego z nas. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II postanowili zgłębić 
jej tajniki, udając się do Warszawy. 26 września 2018 roku ucznio-
wie klasy VIIIa i VIIIb wybrali się do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, by po raz kolejny odczuć, czym dla Polaków była II wojna 
światowa. Historia została odtworzona w niezwykle obrazowy 
sposób. Dzięki temu wiedza ośmioklasistów została pogłębiona o 
kolejne historyczne fakty. Okazało się, że nie tylko wiadomości 
były efektem muzealnej wędrówki. Obrazy wojenne wywołały 
dodatkowe emocje wśród młodzieży. Przeżycia z czasów wojny i 
powstania warszawskiego były dla uczniów niewyobrażalne, a 
przecież były naszą polską rzeczywistością. Po pierwszej lekcji 
historii przyszedł czas na kolejną dawkę edukacji, tym razem w 
Muzeum Polin, czyli muzeum o tematyce żydowskiej. Przewodnik 
wprowadził ośmioklasistów w ciekawe fakty o nacji żydowskiej 
zamieszkałej nasz kraj. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat Żydów 
oraz języków, którymi się posługują.  Powrót do domu był czasem 
refleksji po muzealnych przeżyciach. Historia okazała się niezmie-
rzonym oceanem wydarzeń. Potem przyszła też chwila na klasową 
integracją, która jest nieodłączną częścią każdej wycieczki.
                 Magdalena Cichosz, Wiktoria Malejko

KRAINA ZABAWY I NAUKI
Prawdziwie polska wieś, zagrody pełne zwierząt oraz nauka 
połączona z zabawą sprawiły, że 25 września 2018 roku uczniowie 
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Podczas wakacji w przedszkolu trwały prace remontowe, których 
celem było oddanie do użytku nowej sali zabaw. Sala została 
pomalowana, wstawiono nowe drzwi i zamontowano rolety 
zewnętrzne. Ponadto pomieszczenie zostało wyposażone w nowe 
stoły, krzesła i meble, a wszystko w nowoczesnej jasnej kolorysty-
ce. Przedszkole powiększyło się również o nową, przestronną, 
zlokalizowaną na parterze szatnię. 

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest 
niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny. Gdy 
maluch idzie do przedszkola jego świat się bardzo zmienia, potrze-
buje czasu na zaakceptowanie tych zmian. Zanim przedszkole 
stanie się ulubionym miejscem zabawy i nauki dziecko musi przejść 
przez etap rozstania z rodzicami i integracji z grupą rówieśniczą. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w  przedszkolu w dniach 28 
- 30 sierpnia 2018 r. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo 
przyjętych dzieci i ich rodziców.  Dzieci wraz z rodzicami podczas 
wspólnych zabaw miały możliwość zapoznania się z przedszkolem 
– z nauczycielkami, salą zajęć i innymi pomieszczeniami oraz 
placem zabaw. Prowadzone zajęcia pozwoliły oswoić się dzieciom z 
nową formą aktywności, a przede wszystkim z nowymi osobami, 
które pojawiły się w ich życiu. Celem zajęć było: ułatwienie 
dzieciom przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i 
eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przed-
szkolnej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w 
przedszkolu. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w proponowanych 
formach aktywności – zabawach integracyjnych, ruchowych oraz 
przy muzyce. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kącik przyrody – dary jesieni
Idzie jesień, dary niesie,
jesień kolorowa. 
Jesień to niewątpliwie bardzo kolorowa i piękna pora roku, która 
czasami bywa ciepła, a innym razem wietrzna i deszczowa. Ponad-
to roztacza przed nami bogaty wachlarz darów, które można 
wspaniale wykorzystać podczas pracy z dziećmi w przedszkolu. W 
każdej grupie dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły bogato 
wyposażone  w dary jesieni kąciki przyrody.  Zgromadzone plony 
umożliwiły nam przeprowadzenie wielu zajęć i zabaw dydaktycz-
nych: z różnych skarbów jesiennych dzieci wykonywał przestrzen-
ne prace plastyczne, a niektóre posłużyły jako liczmany na 
zajęciach matematycznych. Kąciki są systematycznie wzbogacane, 
a rodzice i dzieci  chętnie włączają się w gromadzenie materiału 
przyrodniczego.

Rytmika
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną 
zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy 
kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia sprawiają, że dzieci 
w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne 
pojęcia jak wysoki-niski dźwięk, czy też szybko-wolno, cicho-gło-
śno. Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, 
improwizację instrumentalną i ruchową.  Wpływa na rozwój 
dziecka pod względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę 
ruchu i aktywności. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
rytmicznych i integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska
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podziwiały piękną scenografię, wizyta w teatrze na długo pozosta-
nie w pamięci naszych milusińskich.
                                                                                     Edyta Michalak
Dzieci z klas młodszych naszej skoły przystąpiły do ogólnopol-

skiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski.
Tegoroczna akcja PZU ma na celu poprawę bezpieczeństwa i 
widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kiero-
wana jest do wszystkich dzieci, rodziców, a także nauczycieli. 
Dzieci otrzymały dblaski oraz uczestniczyły w specjalnie zorgani-
zowanych zajęciach. Przyjazna forma zajęć  pomogła dzieciom 
zrozumieć istotne zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznały też 
nową, bajkową postać Niestraszka.  Odblaskowy Niestraszek to 
bohater, który łączy temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z 
bajkowym światem, do którego dzieci tak chętnie się przenoszą. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nasz działania oraz akcja PZU 
przyniosą pozytywne rezultaty i wzmocnią bezpieczeństwo dzieci 
na drogach.

Czytam, bo lubię
"Czytam, bo lubię" to projekt edukacyjny który w tym roku 
szkolnym będzie realizowany w klasach I – III oraz oddziale przed-
szkolnym. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa i 
zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła 
literatury dziecięcej polskiej i światowej, a przez to rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa i wiedzy 
ogólnej. Czytając książki dzieci rozwijają swoją wyobrażnię oraz 
umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć. Realiza-

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Rozpoczął się drugi rok działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. Po 
ustaleniu harmonogramu spotkań i podjęciu inicjatyw przystąpili-
śmy do podejmowania działań, które na mniejszą lub większą 
skalę  mają zmieniać sposób patrzenia i pojmowania codziennych 
sytuacji. Wytyczono określone cele i zadania, które zamierzamy 
podejmować w roku szkolnym 2018/2019. Cieszy fakt, że przystą-
pili do naszego koła nowi uczniowie, którzy chcą poświęcać swój 
czas , angażować się w w niesienie pomocy i kreować  postawy 
altruistyczne. Ważne jest aby w młodym człowieku rozwijać 
zainteresowania, a także poszukiwać pożytecznych form spędza-
nia czasu wolnego. Wolontariat jest jedną z tych form rozwijania 
kreatywności, którą warto, a nawet trzeba wspierać i rozpo-
wszechniać.                                                                                                                                      

Wyjazd do teatru
Dnia 26 września 2018 roku klasy 0 – IV ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku udały się  do Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl pt. 
„Pchła Szachrajka”. To wierszowana, zabawna opowieść o pchle, 
oszustce i naciągaczce, która po wielu swych ” numerach „ pod 
groźbą więzienia, obiecuje poprawę i uczciwe życie.  Dzieci były 
bardzo przejęte i z wielkim zniecierpliwieniem czekały, na  rozpo-
częcie  spektaklu,  tym bardziej, że dla  niektórych , zwłaszcza z 
oddziału przedszkolnego była to pierwsza wizyta w teatrze. Dzieci 
z zaciekawieniem obserwowały profesjonalną grę aktorów i 

SZKOŁA PODSTAWOWA PIOTRKÓWEK



klasy Oa i 0b wybrali się na wycieczkę do „Frajdalandii”-  krainy 
położonej w Budach Iłowskich. Ich opiekunami były Pani Magda-
lena Olczak oraz Pani Wiole�a Olczak. Dzieci od samego rana nie 
kryły entuzjazmu na myśl, że za chwilę będą mogły pogłaskać 
kuce i skorzystać z placu zabaw.  Oczekiwania naszych zerówkowi-
czów spełniły się. Swą przygodę zaczęły od poznania ciekawostek 
na temat zwierząt hodowanych w zagrodach przydomowych, 
takich jak kozy, kuce szetlandzkie pony, alpaki, świnki miniaturki, 
osły i konie. Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem karmili 
zwierzęta i ponadto mogli je pogłaskać. Emocjom nie było końca, 
kiedy przed najmłodszymi pojawił się podziemny tunel. Kopiec 
kreta został pokonany, a na twarzach dzieci malował się uśmiech. 
Po zadaniach edukacyjnych przyszedł czas na zabawę. Dmuchane 
zjeżdżalnie i zjazd na tyrolce dostarczył naszym najmłodszym 
kolejną porcję radości. W końcu zabawa jest integralną częścią 
dzieciństwa. Pani Magdalena Olczak i Pani Wiole�a Olczak czuły 
dumę ze swych podopiecznych, kiedy zdały mały egzamin wiedzy 
o zwierzętach z zagrody. Na zakończenie przyszedł czas na grillo-
wane na drewnie kiełbaski, ciepłe bułki i gorącą herbatę, a na 
deser pyszną watę cukrową. Mniam… - oblizywały się maluchy. 
Posiłek sprawił, że starczyło im jeszcze sił na zabawę na niskim 
parku linowym i w leśnym miasteczku. Dzieci w drodze powrotnej 
opowiadały o atrakcjach dnia. Wróciły pełne wrażeń, zmęczone i 
przede wszystkim zadowolone. 
       Magdalena Olczak, Wioletta Olczak

Z HISTORIĄ W TLE
Historia jest nieodłączną częścią każdego z nas. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II postanowili zgłębić 
jej tajniki, udając się do Warszawy. 26 września 2018 roku ucznio-
wie klasy VIIIa i VIIIb wybrali się do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, by po raz kolejny odczuć, czym dla Polaków była II wojna 
światowa. Historia została odtworzona w niezwykle obrazowy 
sposób. Dzięki temu wiedza ośmioklasistów została pogłębiona o 
kolejne historyczne fakty. Okazało się, że nie tylko wiadomości 
były efektem muzealnej wędrówki. Obrazy wojenne wywołały 
dodatkowe emocje wśród młodzieży. Przeżycia z czasów wojny i 
powstania warszawskiego były dla uczniów niewyobrażalne, a 
przecież były naszą polską rzeczywistością. Po pierwszej lekcji 
historii przyszedł czas na kolejną dawkę edukacji, tym razem w 
Muzeum Polin, czyli muzeum o tematyce żydowskiej. Przewodnik 
wprowadził ośmioklasistów w ciekawe fakty o nacji żydowskiej 
zamieszkałej nasz kraj. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat Żydów 
oraz języków, którymi się posługują.  Powrót do domu był czasem 
refleksji po muzealnych przeżyciach. Historia okazała się niezmie-
rzonym oceanem wydarzeń. Potem przyszła też chwila na klasową 
integracją, która jest nieodłączną częścią każdej wycieczki.
                 Magdalena Cichosz, Wiktoria Malejko

KRAINA ZABAWY I NAUKI
Prawdziwie polska wieś, zagrody pełne zwierząt oraz nauka 
połączona z zabawą sprawiły, że 25 września 2018 roku uczniowie 
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chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek." 
Poprzez realizację projektu, chcemy uświadomić rodzicom, że 
głośne czytanie dziecku przez przynajmniej 10 minut dziennie 
rozbudza ich wyobraźnię i zainteresowanie otaczającym nas 
światem. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyniesie oczekiwane 
rezultaty.                              Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka

cję projektu rozpoczęliśmy Dniem Głośnego Czytania – 28 
września z Gangiem Słodziaków. W ramach projektu przystąpili-
śmy również do Ogólnopolskiego Konkursu "Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków" pod patronatem sieci sklepów Biedronka.  
Warto w tym miejscu przytoczyć cytat Alberta Einsteina: " Jeżeli 
chcesz, aby Twoje dzieci były inteligrntne, czytaj im bajki. Jeżeli 
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Podczas wakacji w przedszkolu trwały prace remontowe, których 
celem było oddanie do użytku nowej sali zabaw. Sala została 
pomalowana, wstawiono nowe drzwi i zamontowano rolety 
zewnętrzne. Ponadto pomieszczenie zostało wyposażone w nowe 
stoły, krzesła i meble, a wszystko w nowoczesnej jasnej kolorysty-
ce. Przedszkole powiększyło się również o nową, przestronną, 
zlokalizowaną na parterze szatnię. 

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest 
niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny. Gdy 
maluch idzie do przedszkola jego świat się bardzo zmienia, potrze-
buje czasu na zaakceptowanie tych zmian. Zanim przedszkole 
stanie się ulubionym miejscem zabawy i nauki dziecko musi przejść 
przez etap rozstania z rodzicami i integracji z grupą rówieśniczą. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w  przedszkolu w dniach 28 
- 30 sierpnia 2018 r. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo 
przyjętych dzieci i ich rodziców.  Dzieci wraz z rodzicami podczas 
wspólnych zabaw miały możliwość zapoznania się z przedszkolem 
– z nauczycielkami, salą zajęć i innymi pomieszczeniami oraz 
placem zabaw. Prowadzone zajęcia pozwoliły oswoić się dzieciom z 
nową formą aktywności, a przede wszystkim z nowymi osobami, 
które pojawiły się w ich życiu. Celem zajęć było: ułatwienie 
dzieciom przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i 
eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przed-
szkolnej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w 
przedszkolu. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w proponowanych 
formach aktywności – zabawach integracyjnych, ruchowych oraz 
przy muzyce. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kącik przyrody – dary jesieni
Idzie jesień, dary niesie,
jesień kolorowa. 
Jesień to niewątpliwie bardzo kolorowa i piękna pora roku, która 
czasami bywa ciepła, a innym razem wietrzna i deszczowa. Ponad-
to roztacza przed nami bogaty wachlarz darów, które można 
wspaniale wykorzystać podczas pracy z dziećmi w przedszkolu. W 
każdej grupie dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły bogato 
wyposażone  w dary jesieni kąciki przyrody.  Zgromadzone plony 
umożliwiły nam przeprowadzenie wielu zajęć i zabaw dydaktycz-
nych: z różnych skarbów jesiennych dzieci wykonywał przestrzen-
ne prace plastyczne, a niektóre posłużyły jako liczmany na 
zajęciach matematycznych. Kąciki są systematycznie wzbogacane, 
a rodzice i dzieci  chętnie włączają się w gromadzenie materiału 
przyrodniczego.

Rytmika
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną 
zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy 
kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia sprawiają, że dzieci 
w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne 
pojęcia jak wysoki-niski dźwięk, czy też szybko-wolno, cicho-gło-
śno. Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, 
improwizację instrumentalną i ruchową.  Wpływa na rozwój 
dziecka pod względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę 
ruchu i aktywności. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
rytmicznych i integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska

podziwiały piękną scenografię, wizyta w teatrze na długo pozosta-
nie w pamięci naszych milusińskich.
                                                                                     Edyta Michalak
Dzieci z klas młodszych naszej skoły przystąpiły do ogólnopol-

skiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski.
Tegoroczna akcja PZU ma na celu poprawę bezpieczeństwa i 
widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kiero-
wana jest do wszystkich dzieci, rodziców, a także nauczycieli. 
Dzieci otrzymały dblaski oraz uczestniczyły w specjalnie zorgani-
zowanych zajęciach. Przyjazna forma zajęć  pomogła dzieciom 
zrozumieć istotne zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznały też 
nową, bajkową postać Niestraszka.  Odblaskowy Niestraszek to 
bohater, który łączy temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z 
bajkowym światem, do którego dzieci tak chętnie się przenoszą. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nasz działania oraz akcja PZU 
przyniosą pozytywne rezultaty i wzmocnią bezpieczeństwo dzieci 
na drogach.

Czytam, bo lubię
"Czytam, bo lubię" to projekt edukacyjny który w tym roku 
szkolnym będzie realizowany w klasach I – III oraz oddziale przed-
szkolnym. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa i 
zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła 
literatury dziecięcej polskiej i światowej, a przez to rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa i wiedzy 
ogólnej. Czytając książki dzieci rozwijają swoją wyobrażnię oraz 
umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć. Realiza-

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Rozpoczął się drugi rok działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. Po 
ustaleniu harmonogramu spotkań i podjęciu inicjatyw przystąpili-
śmy do podejmowania działań, które na mniejszą lub większą 
skalę  mają zmieniać sposób patrzenia i pojmowania codziennych 
sytuacji. Wytyczono określone cele i zadania, które zamierzamy 
podejmować w roku szkolnym 2018/2019. Cieszy fakt, że przystą-
pili do naszego koła nowi uczniowie, którzy chcą poświęcać swój 
czas , angażować się w w niesienie pomocy i kreować  postawy 
altruistyczne. Ważne jest aby w młodym człowieku rozwijać 
zainteresowania, a także poszukiwać pożytecznych form spędza-
nia czasu wolnego. Wolontariat jest jedną z tych form rozwijania 
kreatywności, którą warto, a nawet trzeba wspierać i rozpo-
wszechniać.                                                                                                                                      

Wyjazd do teatru
Dnia 26 września 2018 roku klasy 0 – IV ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku udały się  do Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl pt. 
„Pchła Szachrajka”. To wierszowana, zabawna opowieść o pchle, 
oszustce i naciągaczce, która po wielu swych ” numerach „ pod 
groźbą więzienia, obiecuje poprawę i uczciwe życie.  Dzieci były 
bardzo przejęte i z wielkim zniecierpliwieniem czekały, na  rozpo-
częcie  spektaklu,  tym bardziej, że dla  niektórych , zwłaszcza z 
oddziału przedszkolnego była to pierwsza wizyta w teatrze. Dzieci 
z zaciekawieniem obserwowały profesjonalną grę aktorów i 

podoba nam się zaśmiecanie terenu, niszczenie przyrody Ziemi, 
na której mieszkamy WSZYSCY! A było tego sporo.... Uczniowie 
byli tak przejęci swoją rolą, że na pewno powtórzymy akcję za rok. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom oraz nauczycielom, bez 
których pomocy i zaangażowania, nie udałoby się przeprowadzić 
Wielkiego Sprzątania. 

Warsztaty z bioróżnorodności
Warsztaty ekologiczne realizowane przez Regionalne Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Płocku odbyły się w naszej szkole w 
Świniarach 17 września. W ramach projektu „Ochrona bioróżno-
rodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu 
turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie 
lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” 
uczestniczyli uczniowie z klas: V, VI i VIII. Wszyscy otrzymali zeszy-
ty ćwiczeń z przydatnymi opisami i kartami pracy, które uzupełnia-
li w czasie zajęć. W ramach warsztatów w plenerze uczniowie 
mogli sprawdzić swoją wiedzę i uzupełnić, a starsi pogłębić o 
zagadnienie, np.: jak zmierzyć wysokość drzewa, stojąc na Ziemi? 
Dzieciom zajęcia bardzo się podobały i chętnie w nich uczestni-
czyli. Otrzymaliśmy również cenne źródło energii w postaci 
Drzewka OZE. Bardzo zadowoleni z zajęć, dziękujemy Paniom 
prowadzącym.         Sylwia Matusiak

Kolejny Piknik Rodzinny w Świniarach
Zwykle o Pikniku pisaliśmy w wakacyjnym wydaniu Biuletynu. Tym 
razem jest mała zmiana – nasz tegoroczny Piknik odbył się dopie-
ro 28 września. Kilka rzeczy miało wpływ na to, że nie „impre-
zowaliśmy” w kwietniu czy w maju, jak dotychczas, ale nie one są 
tutaj ważne. Najważniejsze, że się udało spotkać teraz. Przygoto-
wano różne zabawy sportowo-zręcznościowe. Wzięli w nich 
udział uczniowie, rodzice a nawet dziadkowie, którzy również 
przyjęli nasze zaproszenie. Było plenerowe malowanie farbami na 
folii, była jak zwykle loteria fantowa, no i oczywiście poczęstunek 
z grilla dla wszystkich uczestników pikniku, a niespodzianką - gofry 
z różnymi dodatkami! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzi-
ców,  głównie z Rady Rodziców ale nie tylko, współpracy nauczy-
cieli i dobrej pogodzie tegoroczny Piknik zaliczamy do udanych i 
mamy nadzieję, że nie będzie to ostanie nasze spotkanie na tego 
typu imprezie. 

Maria Szymańska
Sprzątanie Świata

 21 września wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach 
dołączyli do ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. W tym roku  
pod hasłem: ,,Akcja- Segregacja! 2x więcej, 2x czyściej" sprzątali-
śmy tereny okolicy naszej szkoły. Chcemy pokazać innym, że nie  
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spuścizna dziejowa współtworzy naszą tożsamość narodową, 
chcemy uczcić dziś pamięć tamtych dni i tamtych bohaterów. 
Takimi oto słowami trzeciego września uczniowie klasy trzeciej 
jako ostatni uczniowie gimnazjum rozpoczęli rok szkolny 
2018/2019. Uroczystość poświęcona była  przede wszystkim tym 
żołnierzom którzy spoczywają na naszym cmentarzu.  17 września 
1939 roku oddziały 27 Dywizji Piechoty Armii „Pomorze” chciały 
się przedostać w kierunku Iłowa i dalej iść na pomoc walczącej 
Warszawie . Tego też dnia Hitler wydał rozkaz, aby wszystkie siły 
skierować w rejon na wschód od Kutna. Nieprzyjacielskie próby 
zbiegły się więc z polskimi próbami wyrwania się z kotła. Od wcze-
snych godzin rannych rozpoczęło się bombardowanie Słubic. 
Wieś wyglądała jak wrzący garnek. Buchało ogniem. To, że stały tu 
polskie oddziały przesądziło o losie wsi , która zamieniła się 
miejscami w  kupę rumowiska. 27 Dywizja Piechoty wraz z 19 
Pułkiem Piechoty maszerując prawie bezleśnym terenem w 
kierunku Iłowa została zdziesiątkowana w okolicach Sielc i Potoku 
przez naloty niemieckie.  W ciągu kilku godzin walki zginęło wielu 
żołnierzy wojska polskiego w tym 90 żołnierzy z 27 Wołyńskiej 

Pierwszego września delegacja uczniów naszego gimnazjum wraz 
z nauczycielami: panią Moniką Adamowicz, Marią Berebecką i 
Urszulą Bartosiak brała udział w niecodziennej uroczystości – 
apelu poległych z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny świato-
wej. Dźwięk syreny alarmującej, słowa osób prowadzących oraz 
pieśni na długo zapadną w naszej pamięci.  Tak niedawno rozstali-
śmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa 
miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo 
pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścieżki 
górskie wśród zielonych lasów, szalone  przygody, wakacyjnych 
przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy 
rok szkolny.  Ale  był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się 
uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. 
Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. Wkrótce działa-
nia wojenne ogarnęły kraj. W całej Polsce trwały zacięte walki. 
Kiedy wszyscy Polacy myśleli, że najgorsze już nastąpiło, 17 
września nadszedł kolejny cios – Armia Czerwona na rozkaz 
Stalina przekroczyła granice naszego kraju. Naród polski znalazł 
się w kleszczach wrogich mocarstw. Mając na względzie, że 
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klasy Oa i 0b wybrali się na wycieczkę do „Frajdalandii”-  krainy 
położonej w Budach Iłowskich. Ich opiekunami były Pani Magda-
lena Olczak oraz Pani Wiole�a Olczak. Dzieci od samego rana nie 
kryły entuzjazmu na myśl, że za chwilę będą mogły pogłaskać 
kuce i skorzystać z placu zabaw.  Oczekiwania naszych zerówkowi-
czów spełniły się. Swą przygodę zaczęły od poznania ciekawostek 
na temat zwierząt hodowanych w zagrodach przydomowych, 
takich jak kozy, kuce szetlandzkie pony, alpaki, świnki miniaturki, 
osły i konie. Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem karmili 
zwierzęta i ponadto mogli je pogłaskać. Emocjom nie było końca, 
kiedy przed najmłodszymi pojawił się podziemny tunel. Kopiec 
kreta został pokonany, a na twarzach dzieci malował się uśmiech. 
Po zadaniach edukacyjnych przyszedł czas na zabawę. Dmuchane 
zjeżdżalnie i zjazd na tyrolce dostarczył naszym najmłodszym 
kolejną porcję radości. W końcu zabawa jest integralną częścią 
dzieciństwa. Pani Magdalena Olczak i Pani Wiole�a Olczak czuły 
dumę ze swych podopiecznych, kiedy zdały mały egzamin wiedzy 
o zwierzętach z zagrody. Na zakończenie przyszedł czas na grillo-
wane na drewnie kiełbaski, ciepłe bułki i gorącą herbatę, a na 
deser pyszną watę cukrową. Mniam… - oblizywały się maluchy. 
Posiłek sprawił, że starczyło im jeszcze sił na zabawę na niskim 
parku linowym i w leśnym miasteczku. Dzieci w drodze powrotnej 
opowiadały o atrakcjach dnia. Wróciły pełne wrażeń, zmęczone i 
przede wszystkim zadowolone. 
       Magdalena Olczak, Wioletta Olczak

Z HISTORIĄ W TLE
Historia jest nieodłączną częścią każdego z nas. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II postanowili zgłębić 
jej tajniki, udając się do Warszawy. 26 września 2018 roku ucznio-
wie klasy VIIIa i VIIIb wybrali się do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, by po raz kolejny odczuć, czym dla Polaków była II wojna 
światowa. Historia została odtworzona w niezwykle obrazowy 
sposób. Dzięki temu wiedza ośmioklasistów została pogłębiona o 
kolejne historyczne fakty. Okazało się, że nie tylko wiadomości 
były efektem muzealnej wędrówki. Obrazy wojenne wywołały 
dodatkowe emocje wśród młodzieży. Przeżycia z czasów wojny i 
powstania warszawskiego były dla uczniów niewyobrażalne, a 
przecież były naszą polską rzeczywistością. Po pierwszej lekcji 
historii przyszedł czas na kolejną dawkę edukacji, tym razem w 
Muzeum Polin, czyli muzeum o tematyce żydowskiej. Przewodnik 
wprowadził ośmioklasistów w ciekawe fakty o nacji żydowskiej 
zamieszkałej nasz kraj. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat Żydów 
oraz języków, którymi się posługują.  Powrót do domu był czasem 
refleksji po muzealnych przeżyciach. Historia okazała się niezmie-
rzonym oceanem wydarzeń. Potem przyszła też chwila na klasową 
integracją, która jest nieodłączną częścią każdej wycieczki.
                 Magdalena Cichosz, Wiktoria Malejko

KRAINA ZABAWY I NAUKI
Prawdziwie polska wieś, zagrody pełne zwierząt oraz nauka 
połączona z zabawą sprawiły, że 25 września 2018 roku uczniowie 

chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek." 
Poprzez realizację projektu, chcemy uświadomić rodzicom, że 
głośne czytanie dziecku przez przynajmniej 10 minut dziennie 
rozbudza ich wyobraźnię i zainteresowanie otaczającym nas 
światem. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyniesie oczekiwane 
rezultaty.                              Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka

cję projektu rozpoczęliśmy Dniem Głośnego Czytania – 28 
września z Gangiem Słodziaków. W ramach projektu przystąpili-
śmy również do Ogólnopolskiego Konkursu "Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków" pod patronatem sieci sklepów Biedronka.  
Warto w tym miejscu przytoczyć cytat Alberta Einsteina: " Jeżeli 
chcesz, aby Twoje dzieci były inteligrntne, czytaj im bajki. Jeżeli 
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Podczas wakacji w przedszkolu trwały prace remontowe, których 
celem było oddanie do użytku nowej sali zabaw. Sala została 
pomalowana, wstawiono nowe drzwi i zamontowano rolety 
zewnętrzne. Ponadto pomieszczenie zostało wyposażone w nowe 
stoły, krzesła i meble, a wszystko w nowoczesnej jasnej kolorysty-
ce. Przedszkole powiększyło się również o nową, przestronną, 
zlokalizowaną na parterze szatnię. 

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest 
niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny. Gdy 
maluch idzie do przedszkola jego świat się bardzo zmienia, potrze-
buje czasu na zaakceptowanie tych zmian. Zanim przedszkole 
stanie się ulubionym miejscem zabawy i nauki dziecko musi przejść 
przez etap rozstania z rodzicami i integracji z grupą rówieśniczą. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w  przedszkolu w dniach 28 
- 30 sierpnia 2018 r. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo 
przyjętych dzieci i ich rodziców.  Dzieci wraz z rodzicami podczas 
wspólnych zabaw miały możliwość zapoznania się z przedszkolem 
– z nauczycielkami, salą zajęć i innymi pomieszczeniami oraz 
placem zabaw. Prowadzone zajęcia pozwoliły oswoić się dzieciom z 
nową formą aktywności, a przede wszystkim z nowymi osobami, 
które pojawiły się w ich życiu. Celem zajęć było: ułatwienie 
dzieciom przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i 
eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przed-
szkolnej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w 
przedszkolu. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w proponowanych 
formach aktywności – zabawach integracyjnych, ruchowych oraz 
przy muzyce. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kącik przyrody – dary jesieni
Idzie jesień, dary niesie,
jesień kolorowa. 
Jesień to niewątpliwie bardzo kolorowa i piękna pora roku, która 
czasami bywa ciepła, a innym razem wietrzna i deszczowa. Ponad-
to roztacza przed nami bogaty wachlarz darów, które można 
wspaniale wykorzystać podczas pracy z dziećmi w przedszkolu. W 
każdej grupie dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły bogato 
wyposażone  w dary jesieni kąciki przyrody.  Zgromadzone plony 
umożliwiły nam przeprowadzenie wielu zajęć i zabaw dydaktycz-
nych: z różnych skarbów jesiennych dzieci wykonywał przestrzen-
ne prace plastyczne, a niektóre posłużyły jako liczmany na 
zajęciach matematycznych. Kąciki są systematycznie wzbogacane, 
a rodzice i dzieci  chętnie włączają się w gromadzenie materiału 
przyrodniczego.

Rytmika
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną 
zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy 
kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia sprawiają, że dzieci 
w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne 
pojęcia jak wysoki-niski dźwięk, czy też szybko-wolno, cicho-gło-
śno. Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, 
improwizację instrumentalną i ruchową.  Wpływa na rozwój 
dziecka pod względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę 
ruchu i aktywności. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
rytmicznych i integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska

podziwiały piękną scenografię, wizyta w teatrze na długo pozosta-
nie w pamięci naszych milusińskich.
                                                                                     Edyta Michalak
Dzieci z klas młodszych naszej skoły przystąpiły do ogólnopol-

skiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski.
Tegoroczna akcja PZU ma na celu poprawę bezpieczeństwa i 
widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kiero-
wana jest do wszystkich dzieci, rodziców, a także nauczycieli. 
Dzieci otrzymały dblaski oraz uczestniczyły w specjalnie zorgani-
zowanych zajęciach. Przyjazna forma zajęć  pomogła dzieciom 
zrozumieć istotne zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznały też 
nową, bajkową postać Niestraszka.  Odblaskowy Niestraszek to 
bohater, który łączy temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z 
bajkowym światem, do którego dzieci tak chętnie się przenoszą. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nasz działania oraz akcja PZU 
przyniosą pozytywne rezultaty i wzmocnią bezpieczeństwo dzieci 
na drogach.

Czytam, bo lubię
"Czytam, bo lubię" to projekt edukacyjny który w tym roku 
szkolnym będzie realizowany w klasach I – III oraz oddziale przed-
szkolnym. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa i 
zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła 
literatury dziecięcej polskiej i światowej, a przez to rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa i wiedzy 
ogólnej. Czytając książki dzieci rozwijają swoją wyobrażnię oraz 
umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć. Realiza-

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Rozpoczął się drugi rok działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. Po 
ustaleniu harmonogramu spotkań i podjęciu inicjatyw przystąpili-
śmy do podejmowania działań, które na mniejszą lub większą 
skalę  mają zmieniać sposób patrzenia i pojmowania codziennych 
sytuacji. Wytyczono określone cele i zadania, które zamierzamy 
podejmować w roku szkolnym 2018/2019. Cieszy fakt, że przystą-
pili do naszego koła nowi uczniowie, którzy chcą poświęcać swój 
czas , angażować się w w niesienie pomocy i kreować  postawy 
altruistyczne. Ważne jest aby w młodym człowieku rozwijać 
zainteresowania, a także poszukiwać pożytecznych form spędza-
nia czasu wolnego. Wolontariat jest jedną z tych form rozwijania 
kreatywności, którą warto, a nawet trzeba wspierać i rozpo-
wszechniać.                                                                                                                                      

Wyjazd do teatru
Dnia 26 września 2018 roku klasy 0 – IV ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku udały się  do Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl pt. 
„Pchła Szachrajka”. To wierszowana, zabawna opowieść o pchle, 
oszustce i naciągaczce, która po wielu swych ” numerach „ pod 
groźbą więzienia, obiecuje poprawę i uczciwe życie.  Dzieci były 
bardzo przejęte i z wielkim zniecierpliwieniem czekały, na  rozpo-
częcie  spektaklu,  tym bardziej, że dla  niektórych , zwłaszcza z 
oddziału przedszkolnego była to pierwsza wizyta w teatrze. Dzieci 
z zaciekawieniem obserwowały profesjonalną grę aktorów i 

podoba nam się zaśmiecanie terenu, niszczenie przyrody Ziemi, 
na której mieszkamy WSZYSCY! A było tego sporo.... Uczniowie 
byli tak przejęci swoją rolą, że na pewno powtórzymy akcję za rok. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom oraz nauczycielom, bez 
których pomocy i zaangażowania, nie udałoby się przeprowadzić 
Wielkiego Sprzątania. 

Warsztaty z bioróżnorodności
Warsztaty ekologiczne realizowane przez Regionalne Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Płocku odbyły się w naszej szkole w 
Świniarach 17 września. W ramach projektu „Ochrona bioróżno-
rodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu 
turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie 
lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” 
uczestniczyli uczniowie z klas: V, VI i VIII. Wszyscy otrzymali zeszy-
ty ćwiczeń z przydatnymi opisami i kartami pracy, które uzupełnia-
li w czasie zajęć. W ramach warsztatów w plenerze uczniowie 
mogli sprawdzić swoją wiedzę i uzupełnić, a starsi pogłębić o 
zagadnienie, np.: jak zmierzyć wysokość drzewa, stojąc na Ziemi? 
Dzieciom zajęcia bardzo się podobały i chętnie w nich uczestni-
czyli. Otrzymaliśmy również cenne źródło energii w postaci 
Drzewka OZE. Bardzo zadowoleni z zajęć, dziękujemy Paniom 
prowadzącym.         Sylwia Matusiak

Kolejny Piknik Rodzinny w Świniarach
Zwykle o Pikniku pisaliśmy w wakacyjnym wydaniu Biuletynu. Tym 
razem jest mała zmiana – nasz tegoroczny Piknik odbył się dopie-
ro 28 września. Kilka rzeczy miało wpływ na to, że nie „impre-
zowaliśmy” w kwietniu czy w maju, jak dotychczas, ale nie one są 
tutaj ważne. Najważniejsze, że się udało spotkać teraz. Przygoto-
wano różne zabawy sportowo-zręcznościowe. Wzięli w nich 
udział uczniowie, rodzice a nawet dziadkowie, którzy również 
przyjęli nasze zaproszenie. Było plenerowe malowanie farbami na 
folii, była jak zwykle loteria fantowa, no i oczywiście poczęstunek 
z grilla dla wszystkich uczestników pikniku, a niespodzianką - gofry 
z różnymi dodatkami! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzi-
ców,  głównie z Rady Rodziców ale nie tylko, współpracy nauczy-
cieli i dobrej pogodzie tegoroczny Piknik zaliczamy do udanych i 
mamy nadzieję, że nie będzie to ostanie nasze spotkanie na tego 
typu imprezie. 

Maria Szymańska
Sprzątanie Świata

 21 września wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach 
dołączyli do ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. W tym roku  
pod hasłem: ,,Akcja- Segregacja! 2x więcej, 2x czyściej" sprzątali-
śmy tereny okolicy naszej szkoły. Chcemy pokazać innym, że nie  

spuścizna dziejowa współtworzy naszą tożsamość narodową, 
chcemy uczcić dziś pamięć tamtych dni i tamtych bohaterów. 
Takimi oto słowami trzeciego września uczniowie klasy trzeciej 
jako ostatni uczniowie gimnazjum rozpoczęli rok szkolny 
2018/2019. Uroczystość poświęcona była  przede wszystkim tym 
żołnierzom którzy spoczywają na naszym cmentarzu.  17 września 
1939 roku oddziały 27 Dywizji Piechoty Armii „Pomorze” chciały 
się przedostać w kierunku Iłowa i dalej iść na pomoc walczącej 
Warszawie . Tego też dnia Hitler wydał rozkaz, aby wszystkie siły 
skierować w rejon na wschód od Kutna. Nieprzyjacielskie próby 
zbiegły się więc z polskimi próbami wyrwania się z kotła. Od wcze-
snych godzin rannych rozpoczęło się bombardowanie Słubic. 
Wieś wyglądała jak wrzący garnek. Buchało ogniem. To, że stały tu 
polskie oddziały przesądziło o losie wsi , która zamieniła się 
miejscami w  kupę rumowiska. 27 Dywizja Piechoty wraz z 19 
Pułkiem Piechoty maszerując prawie bezleśnym terenem w 
kierunku Iłowa została zdziesiątkowana w okolicach Sielc i Potoku 
przez naloty niemieckie.  W ciągu kilku godzin walki zginęło wielu 
żołnierzy wojska polskiego w tym 90 żołnierzy z 27 Wołyńskiej 

Pierwszego września delegacja uczniów naszego gimnazjum wraz 
z nauczycielami: panią Moniką Adamowicz, Marią Berebecką i 
Urszulą Bartosiak brała udział w niecodziennej uroczystości – 
apelu poległych z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny świato-
wej. Dźwięk syreny alarmującej, słowa osób prowadzących oraz 
pieśni na długo zapadną w naszej pamięci.  Tak niedawno rozstali-
śmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa 
miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo 
pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścieżki 
górskie wśród zielonych lasów, szalone  przygody, wakacyjnych 
przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy 
rok szkolny.  Ale  był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się 
uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. 
Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. Wkrótce działa-
nia wojenne ogarnęły kraj. W całej Polsce trwały zacięte walki. 
Kiedy wszyscy Polacy myśleli, że najgorsze już nastąpiło, 17 
września nadszedł kolejny cios – Armia Czerwona na rozkaz 
Stalina przekroczyła granice naszego kraju. Naród polski znalazł 
się w kleszczach wrogich mocarstw. Mając na względzie, że 

Bartos jako dyrektora  to stanowisko objęła pani Monika Adamo-
wicz. Na rozpoczęciu roku szkolnego były obecne również nasze 
władze gminne w osobach: pan wójt Gminy Słubice Krzysztof 
Dylicki i pani radna Krystyna Wojtalewicz. 1 października w naszej 
szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Oto nowy 
skład  samorządu: Przewodnicząca- Maja Zielińska z klasy IIIb , 
sekretarz- Patryk Piecka z klasy IIIa skarbnik – kuba Nowicki z klasy 
III b. Kronikę prowadzić będą: maja Milczarska i Bartek Woliński.  
Opiekunem samorządu szkolnego została pani Urszula Bartosiak.  
                                      Urszula Bartosiak

Dywizji Piechoty Armii „Pomorze”. Żołnierze ci zostali pochowani 
na cmentarzu parafialnym w Słubicach i Jamnie (obecnie 
zamknięty).  O żołnierzach broniących naszych najbliższych 
terenów tak śpiewała Maria Koterbska  „Ach śpijcie żołnierze 
spokojnym, twardym snem. Kochaliście szczerze Ojczyznę swą, 
niech szumią Wam drzewa, mazowieckich pól i piosenkę śpiewa 
słowików chór”. Trzeciego września uczniowie pożegnali również 
jako panią dyrektor, panią Grażynę Bartos, która będzie pracować 
w szkole podstawowej w Piotrkówku, ale u nas będzie jeszcze 
uczyć w jednej klasie języka polskiego. Zamiast pani
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zacji tradycyjnej zabawy odpustowej przy strażnicy;
• 18-go sierpnia strażacy z OSP w Łaziskach i OSP w Słubicach 
przygotowali tradycyjną strażacką bramkę dla wstępującego w 
związek małżeński zaangażowanego druha OSP w Łaziskach – Mate-
usza Buły;
• 1-go września we wczesnych godzinach porannych poczty sztan-
darowe OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie oraz druhowie z OSP w 
Słubicach, OSP w Juliszewie i OSP w Grzybowie, uczestniczyli w 
symbolicznej uroczystości upamiętniającej wybuch II Wojny Świato-
wej;
• 31-go sierpnia druhowie z jednostki OSP w Słubicach udali się do 
siedziby Oddziału Terenowego w Płocku RCKiK w Warszawie, gdzie 
honorowo oddali krew.
• 2-go września poczty sztandarowe OSP w Słubicach i OSP w 
Wiączeminie Polskim uczestniczyły w uroczystościach Dożynek 
Powiatu Płockiego, które odbyły się w Gąbinie;
• 12-go września poczty sztandarowe OSP w Słubicach i OSP w 
Wiączeminie Polskim uczestniczyły w uroczystościach 120-lecia 
istnienia OSP w Gąbinie;
• 16-go września druhowie z OSP w Słubicach uczestniczyli w szkole-
niu pn. „Nowe rozwiązania w ratownictwie drogowym”, którego 
organizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 
Mazowiecka Rada Ruchu Drogowego;
• 22-go września Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Słubicach uświetniła uroczystość Jubileuszu 70-lecia szkolnictwa 
zawodowego w Zespole Szkół w Gąbinie, połączonego z II Zjazdem 
Absolwentów;
• 28-go września Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Słubicach wystąpiła podczas spotkania zorganizowanego w ramach 
Narodowego Czytania i koncertu "W drodze ku wolności nutami", 
który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Dom 
na szlaku" w Załuskowie.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: 

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

Strażacy Ochotnicy są nieustannie na posterunku i gotowi są nieść 
pomoc zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Minione 3 miesią-
ce były bardzo pracowite dla ochotników na terenie gminy Słubice. 
W okresie od lipca do września podjęli oni 46 interwencji, z których 
11 dotyczyło pożarów, a 35 miejscowych zagrożeń. Najniebezpiecz-
niejszymi zdarzeniami był pożar budynku, szczęśliwie niezamieszka-
łego, zderzenie dwóch samochodów osobowych i próba podpalenia 
stodoły. Do pierwszych dwóch zdarzeń doszło w miejscowości 
Piotrkówek, natomiast ostatnie z nich miało miejsce w miejscowości 
Słubice. Najbardziej nietypowym zgłoszeniem było to dotyczące 
węża na jednej z posesji na terenie miejscowości Słubice. Szczęśliwie 
okazało się, iż towarzyski wąż to zaskroniec zwyczajny – udało się go 
ująć i bezpiecznie wypuścić w lesie. Oprócz tych zdarzeń ratownicy 
interweniowali przy pożarach ściółki, ściernisk i śmieci oraz praco-
wali przy połamanych drzewach i gałęziach. Dużo interwencji 
dotyczyło również obecności owadów błonkoskrzydłych, które 
wykazują się wyjątkową aktywnością. We wszystkich interwencjach 
działania podejmowali ratownicy z jednostki OSP w Słubicach, 
którzy przy części z nich wspierani byli przez kolegów z OSP w 
Łaziskach i OSP w Juliszewie. Przeprowadzone na początku tego roku 
szkolenie zaczyna procentować i większa ilość ratowników jest 
zdolna podejmować działania.
• 29-go lipca strażacy z OSP w Słubicach udali się do Kościoła 
Parafialnego, gdzie ich pojazdy bojowe zostały poświęcone;
• 1-go sierpnia druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP 
w Juliszewie, dźwiękami syren alarmowych uczcili pamięć Bohate-
rów Powstania Warszawskiego, w godzinę jego wybuchu;
• 15-go sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, które przypadło w 
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach przygotowała specjalny 
koncert pieśni i piosenek patriotycznych. Koncert zaprezentowany 
został przy Kościele w Słubicach, przed uroczystościami odpustowy-
mi;
• 15-go sierpnia przedstawiciele OSP w Słubicach, wraz z pocztem 
sztandarowym, uczestniczyli w uroczystościach odpustu parafialne-
go w Słubicach, a w godzinach wieczornych podjęli się trudu organi-
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śliskiej nawierzchni wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Szczęśliwie 
skończyło się jedynie na potłuczeniach, siniakach i uszkodzonym 
samochodzie,
•22-go lutego zastęp OSP w Słubicach udał się do miejscowości 
Budy, gdzie niedrożne rowy nie nadążyły odbierać wód roztopowych 
i opadowych, co doprowadziło do podtapiania jednej z posesji i 
drogi dojazdowej do niej,
•23-go lutego we wczesnych godzinach porannych strażacy 
otrzymali dyspozycję, aby udać się do miejscowości Nowosiadło, 
gdzie karetka pogotowia jadąca do pacjenta przegrała z rozmoknię-
tym terenem i utknęła. Szczęśliwie szybko i sprawnie udało się 
wydostać ambulans z opresji, a następnie ratownicy mogli odjechać 
z pacjentem do szpitala,
•2-go marca nad terenem gminy przeszła burza z porywistym 
wiatrem, doszło do złamania drzew, gałęzi oraz zerwania linii 
energetycznej. Tego dnia strażacy interweniowali dwukrotnie,
•7-go marca doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych 
w miejscowości Budy, w wyniku czego jeden z nich znalazł się w 
przydrożnym rowie. Mimo, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie, to 
nikt nie odniósł obrażeń.
Obok działalności ratowniczo-gaśniczej w przywołanym wcześniej 

Zaczął się nowy 2017 rok, dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
jego początek jest spokojny, niemniej jednak nieustannie są oni w 
ciągłej gotowości, czuwając nad naszym bezpieczeństwem. Od 
połowy grudnia 2016 roku do połowy marca 2017 roku doszło do 13 
interwencji, do których wyjeżdżali druhowie z OSP w Słubicach.
•26-go grudnia mocno powiało co przyczyniło się do połamanych 
gałęzi drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Tego dnia strażacy 
interweniowali trzykrotnie,
•28-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o złamanym drzewie, 
które niebezpiecznie przechyliło się w kierunku drogi,
•30-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w 
miejscowości Leonów. Okazało się, iż płonie pustostan, ale dojazd 
do niego ciężkimi samochodami gaśniczymi był niemożliwy. Strażacy 
gasili pożar wodą ze studni, której nie było zbyt wiele,
•31-go grudnia druhowie interweniowali ponownie w miejscowości 
Leonów, gdzie pożar budynku nie został dostatecznie przelany. Przy 
świetle dziennym udało się dokładnie przelać pogorzelisko,
•2-go lutego strażacy otrzymali informację o plamie substancji 
ropopochodnej w miejscowości Budy, na drodze wojewódzkiej nr 
575,
•4-go lutego, w miejscowości Leonów, samochód osobowy na 

które zachowanie zwierząt jest dobre, a które złe.
Bal przebierańców „W krainie baśni”

„Kochane dzieci bardzo prosimy byście się świetnie dzisiaj bawiły. 
Tańczcie i skaczcie figlujcie sobie, niech Wam zabawa wyjdzie na 
zdrowie” tym wierszem wychowawczynie powitały wszystkich 
uczestników zabawy karnawałowej. Dzieci rozpoczęły bal od piosen-
ki „Wielki bal”, a potem odbył się pokaz mody „Z jakiej bajki, z jakiej 
baśni”, na którym prezentowały swoje przebranie. Nasza przedszkol-
na sala zamieniła się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe balony 
i serpentyny. Dzieci tańczyły przy dziecięcych przebojach. Chętnie 
brały udział w konkursach tanecznych, jak również rozwiązywały 
zagadki słowne i obrazkowe dotyczące znajomości bajek i baśni. 
Nieodzownym elementem balu był słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele 
radości.

„Walentynkowy listonosz”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach wraz z  opiekunką 
samorządu uczniowskiego panią Urszulą Bartosiak przygotowali dla 
przedszkolaków niespodziankę. Dzieci otrzymały imienne kartki z 
okazji walentynek. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały dla swoich 
starszych kolegów piosenkę.

Wizyta w Załuskowie
W marcu odwiedziliśmy  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
„Dom na szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, powitała 

Płocka) miejscowość Łaziska)
− MILCZAREK Katarzyna Monika, lat 43, zam. Łaziska, zgłoszona 
przez KOMITET WYBORCZY PSL  (42%)

5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach, Krakowska 2, 09-533 Słubice)

Okręg wyborczy numer 4 (Grzybów, Jamno)
− SITKIEWICZ Teresa, lat 57, zam. Grzybów, zgłoszona przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (37%)
Okręg wyborczy nr 5 (Grabowiec, Potok, miejscowość Potok Biały, 
miejscowość Potok Czarny)
− ZIÓŁKOWSKI Piotr, lat 44, zam. Grabowiec,  zgłoszony przez KWW 
Z LUDŹMI DLA LUDZI (53%)
Okręg wyborczy nr 15 (Słubice: ul. Krakowska, ul. Mazowiecka, ul. 
Osiedlowa, ul. Polna, ul. Płocka (numery nieparzyste od numeru 1 
do numeru 47 włącznie), ul. Wojewódzka
− STAŃCZAK Waldemar, lat 42, zam. Słubice, zgłoszony przez KWW 
Z LUDŹMI DLA LUDZI (43%)

6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Szkoła Podstawowa w 
Słubicach, Płocka 28, 09-533 Słubice

Okręg wyborczy numer 12 (Słubice: ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Parko-
wa, ul. Płocka (numery parzyste od 44A i nieparzyste od 49 do 
numeru ostatniego), ul. Sannicka, ul. Zielona)
− BOGIEL Marek, lat 57, zam. Słubice, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL
Okręg wyborczy numer 13 (Słubice: ul. Chojaki, ul. Wiślana)(45%)
− GÓRECKA Sylwia, lat 37, zam. Słubice, zgłoszona przez KWW Z 
LUDŹMI DLA LUDZI (38%)
Okręg wyborczy numer 14 (Słubice: ul. Kwiatowa, ul. 10 Kwietnia, ul. 
Leśna, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. 
Płocka (numery parzyste od 2 do 44 włącznie)
− DOMŻAŁOWICZ Jacek, lat 40, zam. Słubice, zgłoszony przez KWW 
Z LUDŹMI DLA LUDZI (74%)

W II turze  wyborów , która odbędzie się 4 listopada br. wójt zostanie 
wybrany spośród 2 kandydatów:
1. DYLICKI Krzysztof Stanisław ,lat 62, wykształcenie średnie 
techniczne, członek PSL, zam. Studziniec, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL
2. KOZŁOWSKI Jacek, lat 41, wykształcenie wyższe, członek SLD, 
zam. Słubice, zgłoszony przez KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI

Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorządowych można 
znaleźć na stronach internetowych:
1. Urzędu Gminy Słubice 
h�p://ugslubice.bip.org.pl/?tree=433,Wybory%20samo-
rz%C4%85dowe%202018
2. Państwowej Komisji Wyborczej 
h�ps://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/               red.

W niedzielę, 21 października br., odbyły się wybory popularnie 
określane mianem samorządowych. W wyborach tych  wybierali-
śmy osoby sprawujące mandaty w Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Radzie Powiatu Płockiego oraz Radzie Gminy Słubice a 
także osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Słubice. Głosowanie 
rozpoczęło się o godzinie 7:00 i zakończyło o 21:00. Poniższa tabela 
przedstawia siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, w których 
można było oddać głos a także wybranych Radnych w danym 
okręgu.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Szkoła Podstawowa w 
Świniarach, Wiączemin Polski 4, 09-533 Słubice

Okręg wyborczy nr 1 (Nowosiadło, Nowy Wiączemin, Wiączemin 
Polski)
− JANUSZEWSKI Sławomir Zenon, lat 55, zam. Nowy Wiączemin, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (74%)
Okręg wyborczy numer 2 (Rybaki, Świniary)
− URBAŃSKA Anna, lat 29, zam. Świniary, zgłoszona przez KWW Z 
LUDŹMI DLA LUDZI (73%)

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Szkoła Podstawowa w 
Piotrkówku, Piotrkówek 75, 09-533 Słubice

Okręg wyborczy nr 3( Piotrkówek)
− KAMIŃSKA Milena, lat 33, zam. Piotrkówek, zgłoszona przez 
KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI (42%)
Okręg wyborczy nr 11 (Zyck Polski)
− AMBROZIAK Jacek Mariusz, lat 40, zam. Zyck Polski, zgłoszony 
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (38%)
3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Remiza OSP w Juliszewie, 

Juliszew 17, 09-533 Słubice
Okręg wyborczy nr 8 (Budy, Wymyśle Polskie)
− LEWANDOWSKA Jadwiga Grażyna, lat 46, zam. Budy, zgłoszona 
przez KOMITET WYBORCZY PSL (41%)
Okręg wyborczy nr 9 (Juliszew-Sady miejscowość Juliszew ulica 
Wielkiej Wody, ulica 23 Maja, miejscowość Sady)
− WOLIŃSKI Dariusz, lat 52, zam. Juliszew, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL (56%)
Okręg wyborczy nr 10 (Alfonsów, Zyck Nowy-Leonów, miejscowość 
Zyck Nowy, miejscowość Leonów) 
− SZYMAŃSKI Stanisław, lat 60, zam. Alfonsów, zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (57%)
4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4  Remiza OSP w Łaziskach, 

Bończa 28, 09-533 Słubice
Okręg wyborczy nr 6 (W granicach sołectwa Łaziska część miejsco-
wości Bończa (prawa strona drogi wojewódzkiej 575 w kierunku 
Płocka) miejscowość Studzieniec
− WOJTALEWICZ Krystyna Monika, lat 49, zam. Studzieniec,  
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (56%)
Okręg wyborczy nr 7 (W granicach sołectwa Łaziska część miejsco-
wości Bończa (lewa strona drogi wojewódzkiej 575 w kierunku 
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Tworzenie tęczy na talerzu, barwienie kwiatów, sprawdzanie 
gęstości różnych substancji, budowanie  własnej klepsydry – to  
jedne z wielu działań naszych przedszkolaków. A wiele jeszcze 
ważnych wyzwań przed nimi.

Przedszkolaki czekają na wiosnę, już zaczynają obserwować zmiany 
w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu. W czasie zimy dzieci spędza-
ły w przedszkolu czas bardzo aktywnie – dokarmiały ptaki, zjeżdżały 
z niewielkiej górki na sankach, lepiły bałwany, brały udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach, prezentowały swoje umiejętności wokal-
ne, recytatorskie i taneczne podczas imprez i uroczystości przed-
szkolnych.

Spotkanie wigilijne
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spotkań z 
bliskimi. W naszym przedszkolu dzieci w odświętnych ubraniach już 
od rana nie mogły doczekać się na zaproszonych gości. Rodzice nie 
zawiedli swoich pociech i licznie przybyli do przedszkola, aby 
zobaczyć specjalnie przygotowany program artystyczny. Wśród gości 
byli również przedstawiciele organu prowadzącego -  Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty. Po części artystycznej Pani Jadwiga Zwierzchowska dyrek-
tor przedszkola wręczyła dyplomy rodzinom, które wzięły udział w 
konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Prace 
konkursowe i inne ozdoby świąteczne można było podziwiać na 
kiermaszu, który odbył się tego samego dnia. W tym ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć prezentów, które wręczył św. Mikołaj. Dzieci z 
niecierpliwością czekały na jego przybycie. Pięknie powitały gościa 
specjalnego - piosenką. Był to dzień pełen radości, ciepła, a przede 
wszystkim uśmiechu, który gościł nie tylko na twarzach dzieci, ale i 
dorosłych.

Dokarmiamy ptaki
Przedszkolaki posiadają dużą wiedzę dotyczącą zimy, znają charakte-
rystyczne dla tej pory roku zjawiska atmosferyczne. Chętnie wypo-
wiadają się na tematy związane z zimowa pogodą. Ponadto z dużym 
zaangażowaniem, wraz ze swoimi rodzicami, włączyli się w akcję 
dokarmiania ptaków. Chętnie przynosili do przedszkola ptasie 
przysmaki – słoninkę, ziarna słonecznika i zbóż. Ogromną radość 
sprawiło im zaniesienie tych smakołyków do karmników znajdują-
cych się na przedszkolnym placu zabaw. Z dużym zainteresowaniem 
obserwowały ptaki, które chętnie odwiedzały naszą przedszkolną 
„stołówkę”.

Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska w Płocku
Zima to czas trudny nie tylko dla ptaków, ale i dla innych zwierząt 
zwłaszcza takich, które mieszkają w schroniskach. W tym roku w 
przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzieci i 
rodzice od razu odpowiedzieli na nasz apel i dzięki temu zebraliśmy 
karmę, którą zawieźliśmy do schroniska dla zwierząt w Płocku. Takie 
akcje są ważne, ponieważ uczą dzieci pozytywnych postaw wobec 
zwierząt, zwłaszcza tych,  które nie mają swojego „domu”.

Góra Grosza
W ramach akcji prospołecznej po raz kolejny nasze przedszkole 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem jest 

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Słubicach Przebudowa drogi gminnej G-15 w Grabowcu



Zaczął się nowy 2017 rok, dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
jego początek jest spokojny, niemniej jednak nieustannie są oni w 
ciągłej gotowości, czuwając nad naszym bezpieczeństwem. Od 
połowy grudnia 2016 roku do połowy marca 2017 roku doszło do 13 
interwencji, do których wyjeżdżali druhowie z OSP w Słubicach.
•26-go grudnia mocno powiało co przyczyniło się do połamanych 
gałęzi drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Tego dnia strażacy 
interweniowali trzykrotnie,
•28-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o złamanym drzewie, 
które niebezpiecznie przechyliło się w kierunku drogi,
•30-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w 
miejscowości Leonów. Okazało się, iż płonie pustostan, ale dojazd 
do niego ciężkimi samochodami gaśniczymi był niemożliwy. Strażacy 
gasili pożar wodą ze studni, której nie było zbyt wiele,
•31-go grudnia druhowie interweniowali ponownie w miejscowości 
Leonów, gdzie pożar budynku nie został dostatecznie przelany. Przy 
świetle dziennym udało się dokładnie przelać pogorzelisko,
•2-go lutego strażacy otrzymali informację o plamie substancji 
ropopochodnej w miejscowości Budy, na drodze wojewódzkiej nr 
575,
•4-go lutego, w miejscowości Leonów, samochód osobowy na 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

W niedzielę, 21 października br., odbyły się wybory popularnie 
określane mianem samorządowych. W wyborach tych  wybierali-
śmy osoby sprawujące mandaty w Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Radzie Powiatu Płockiego oraz Radzie Gminy Słubice a 
także osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Słubice. Głosowanie 
rozpoczęło się o godzinie 7:00 i zakończyło o 21:00. Poniższa tabela 
przedstawia siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, w których 
można było oddać głos a także wybranych Radnych w danym 
okręgu.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Szkoła Podstawowa w 
Świniarach, Wiączemin Polski 4, 09-533 Słubice

Okręg wyborczy nr 1 (Nowosiadło, Nowy Wiączemin, Wiączemin 
Polski)
− JANUSZEWSKI Sławomir Zenon, lat 55, zam. Nowy Wiączemin, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (74%)
Okręg wyborczy numer 2 (Rybaki, Świniary)
− URBAŃSKA Anna, lat 29, zam. Świniary, zgłoszona przez KWW Z 
LUDŹMI DLA LUDZI (73%)

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Szkoła Podstawowa w 
Piotrkówku, Piotrkówek 75, 09-533 Słubice

Okręg wyborczy nr 3( Piotrkówek)
− KAMIŃSKA Milena, lat 33, zam. Piotrkówek, zgłoszona przez 
KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI (42%)
Okręg wyborczy nr 11 (Zyck Polski)
− AMBROZIAK Jacek Mariusz, lat 40, zam. Zyck Polski, zgłoszony 
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (38%)
3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Remiza OSP w Juliszewie, 

Juliszew 17, 09-533 Słubice
Okręg wyborczy nr 8 (Budy, Wymyśle Polskie)
− LEWANDOWSKA Jadwiga Grażyna, lat 46, zam. Budy, zgłoszona 
przez KOMITET WYBORCZY PSL (41%)
Okręg wyborczy nr 9 (Juliszew-Sady miejscowość Juliszew ulica 
Wielkiej Wody, ulica 23 Maja, miejscowość Sady)
− WOLIŃSKI Dariusz, lat 52, zam. Juliszew, zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL (56%)
Okręg wyborczy nr 10 (Alfonsów, Zyck Nowy-Leonów, miejscowość 
Zyck Nowy, miejscowość Leonów) 
− SZYMAŃSKI Stanisław, lat 60, zam. Alfonsów, zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (57%)
4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4  Remiza OSP w Łaziskach, 

Bończa 28, 09-533 Słubice
Okręg wyborczy nr 6 (W granicach sołectwa Łaziska część miejsco-
wości Bończa (prawa strona drogi wojewódzkiej 575 w kierunku 
Płocka) miejscowość Studzieniec
− WOJTALEWICZ Krystyna Monika, lat 49, zam. Studzieniec,  
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (56%)
Okręg wyborczy nr 7 (W granicach sołectwa Łaziska część miejsco-
wości Bończa (lewa strona drogi wojewódzkiej 575 w kierunku 

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

Kopiec Bohaterów Powstania Styczniowego

Pompowanie próbne otworów studziennych w Alfonsowie

Tablica upamietniająca 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości

Instalacja fotowoltaiczna na Orliku

Obchody IV Gminnego Dnia Dziecka

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie 
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