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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim, aby ten wyjątko-
wy czas odradzania się dobra, wpro-
wadził do naszych domów radość, 
spokój, rodzinne ciepło i wzajemne 
zrozumienie.A Nowy Rok 2016 niech 
będzie obfity w zdrowie, szczęście, suk-
cesy i spełniające się marzenia.
      Wójt Gminy Słubice

Krzysztof Dylicki
Przewodnicząca Rady Gminy Słubice

Katarzyna Monika Milczarek

IX  Spotkanie z kolędą, które odbyło się 11 grudnia 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Słubicach wprowadziło nas w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Cieszy fakt, że mocno zakorzeniona, zwłaszcza w 
tradycji domu rodzinnego wigilia, coraz częściej stanowi okazję do przedświątecznych spotkań załóg zakładów pracy, organizacji społecz-
nych i grup nieformalnych.
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miejscowościach w gminie oświetlenie uliczne  ustawione jest tak, 
że lampy włączają się 60 minut po zachodzie Słońca, a wyłączają 
60 minut przed wschodem Słońca. W okresie letnim lampy w 
nocy nie palą się od 2300 do rana, a w zimowym od 2200 do 530. W 
miarę potrzeb dokonywana jest naprawa lub wymiana sterowni-
ków oraz lamp.

Wszelkiego rodzaju awarie w oświetleniu ulicznym należy zgłaszać 
najlepiej e-mailem na adres awarie.oswietlenie@energa.pl.
Po burzliwej dyskusji ustalono, że czas funkcjonowania oświetle-
nia ulicznego na terenie całej gminy będzie jednakowy. Oznacza 
to, że w okresie zimowym lampy będą zapalały się 30 minut po 
zachodzie Słońca, a gasły 30 minut przed wschodem Słońca oraz, 
że w okresie letnim lampy będą zapały się 60 minut po zachodzie 
Słońca, a gasły 60 minut przed wschodem Słońca. Oświetlenie 
uliczne w okresie zimowym nie będzie działało w godzinach od 
2300 do 500.

W dalszej części obrad pan Jacek Markowski, działając w imieniu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wręczył wójtowi i przewodniczącej dyplomy uznania za życzliwą i 
otwartą współpracę na rzecz działań profilaktycznych na terenie 
gminy. Gmina po raz 15-ty uczestniczyła w ogólnopolskiej kampa-
nii „Zachowaj trzeźwy umysł”, działania której przyczyniają się do 
wychowania kolejnych pokoleń trzeźwych, twórczych i odpowie-
dzialnych osób. 
Kolejnym punktem porządku obrad było wysłuchanie sprawozda-
nia wójta z działalności międzysesyjnej tj. obejmujące okres od 6 
października do 23 listopada. Do przedłożonego sprawozdania nie 
zgłoszono interpelacji i zapytań.
Radni uchwalili stawki podatków obowiązujących na terenie 
gminy Słubice w 2016 roku (podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego, od środków transportowych i zwolnień od tego podatku), 
a także wysokość opłaty targowej oraz określili wzory  formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. Wszystkie stawki podatków i 
opłat, także opłaty za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych 
Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię 
ścieków Gminy Słubice, wzrosły w stosunku do roku poprzedniego 
o 1,7%.
Ponadto przystąpiono do uchwalenia Miejscowego planu 
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17 listopada 2015 r. – wspólne posiedzenie komisji 
Posiedzeniu przewodniczył pan Piotr Lenarcik - przewodniczący 
Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów. W posiedzeniu uczest-
niczyli wszyscy radni. Wiodącym tematem posiedzenia było 
wysłuchanie informacji składanej przez panią doktor Dagmarę 
Nawarrę, o stanie zdrowia mieszkańców oraz sprawozdania o 
efektach działalności doradcy pana Krzysztofa Głowackiego. Pani 
doktor stwierdziła, że ośrodek zdrowia po remoncie jest piękny, 
ale nie funkcjonalny. Podkreśliła, że ma kłopoty z pozyskaniem 
środków na dodatkowe świadczenia typu rehabilitacja oraz 
działalność innych specjalistów. Ustalono, że pani doktor przekaże 
informację o warunkach świadczenia usług i pracy ośrodka 
zdrowia, która upubliczniona zostanie na stronie internetowej 
gminy. Pan Krzysztof Głowacki odniósł się do możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych przez gminę w kontekście harmo-
nogramów i planów jednostek ogłaszających konkursy i nabory 
wniosków, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wskazał m.in. 
na możliwość adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej w 
Bończy  na mieszkania socjalne oraz konieczność poszukiwania 
możliwych do zdobycia przez gminę środków, które pozwolą na 
zapewnianie ciągłych dostaw wody dla mieszkańców w kolejnych 
suchych latach. Radny Mariusz Bartos złożył podziękowania 
doradcy za uzyskany grant w wysokości 10 tys. zł na odbudowę 
kopca Bohaterów Powstańców Styczniowych.
Radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał kiero-
wane na posiedzenie komisji. Treść poszczególnych uchwał 
wyjaśniali merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu 
Gminy Słubice, a część z nich – tj. wszystkie związane z planowa-
niem przestrzennym w gminie, przedstawiła pani Alicja Pejta-Ja-
worska, uprawniony urbanista. Znaczną część analizowanych 
uchwał stanowiły tzw. uchwały okołobudżetowe tj. uchwały 
ustalające wysokość stawek i opłat które będą ponoszone w 2016 
roku.

Dyskusję na posiedzeniu komisji zdominowała sprawa oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. Przewodnicząca rady zgłosiła pomysł 
zorganizowania akcji „Paczka na święta”. Pomysł swój uzasadniła 
tym, że tylko 5 rodzin z gminy zakwalifikowało się do ogólnopol-
skiej akcji „Szlachetna paczka”. Pan wójt poinformował radnych, 
że istnieje możliwość zorganizowania w Słubicach akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
24 listopada 2015 r. – XI Sesja Rady Gminy 
W sesji brali udział wszyscy radni, sołtysi, wójt oraz wyznaczeni 
pracownicy Urzędu, a także jednostek organizacyjnych gminy. 
Uwzględniając dyskusję dotyczącą oświetlenia ulicznego na 
poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu komisji rady, do 
udziału w obradach zaproszony został kierownik Rejonu Usług 
Oświetleniowych Kutno Energa Oświetlenie sp. z o.o., pan Stani-
sław Wasiak. Wyjaśnił on zgromadzonym, że na terenie gminy 
znajdują się 42 punkty ze sterownikami, które kierują pracą 368 
lamp. W Słubicach lampy włączają się 30 minut po zachodzie 
Słońca, a wyłączają 30 minut przed wschodem Słońca. W innych 

2



cjom społecznym. Jedną z ostatnich podejmowanych uchwał była 
uchwała w sprawie zaliczenia drogi gruntowej o przebiegu: od 
drogi gminnej 291101W-do skrzyżowania drogi powiatowej 
2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski z drogą gminną G41, do 
kategorii dróg gminnych. Na wniosek wójta o projekt uchwały w 
tej sprawie rozszerzony został porządek obrad sesji. Projekt dostał 
pozytywną opinię Zarządu Dróg Powiatowych w tym samym dniu, 
w którym odbywało się posiedzenie komisji rady. 
Na zgłoszone zapytania radnych i sołtysów, które w swej treści 
dotyczyły spraw znajdujących się w zakresie działalności gminy, 
wyczerpujących odpowiedzi udzielił wójt gminy Krzysztof Dylicki. 
Na pytanie dotyczące działań z pogłębianiem Wisły oraz naprawy 
drogi powiatowej w Juliszewie i Wiączeminie Polskim odpowiedzi 
udzielił radny powiatu Józef Walewski.

Swego rodzaju niespodzianką w trakcie obrad było złożenie 
życzeń imieninowych pani Katarzynie Milczarek – przewodniczą-
cej rady od wójta, radnych i sołtysów. Wszyscy zgromadzeni na 
obradach zdecydowali się na wspólne odśpiewanie  gromkiego 
„Sto lat”.

red.

eternit z pokryć dachowych.  Zadanie dotyczyło  załadunku i trans-
portu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwia-
nia wraz z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została 
firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., z siedzibą Dobrów 8, gm. 
Tuczępy, która  zaoferowała  najniższą cenę za wykonanie przed-
miotu zamówienia. Dołożymy wszelkim starań,  aby w przyszłym 
roku również usunąć z terenu gminy Słubice materiały zawierają-
ce niebezpieczny azbest.

red.

snym życiu braci, miedzy innymi o przyjęciu przez nich uchodźców 
z Sudanu, jako odpowiedzi na apel papieża Franciszka o otwiera-
nie się parafii i wspólnot monastycznych na uchodźców oraz o 
europejskich spotkaniach młodzieży i pomocy  braci z Taizé w 
przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie  w 2016 
roku.
W lutym i marcu 2016 w naszej parafii powstanie mała prowizo-
ryczna fraternia złożona z trzech młodych dziewcząt z Niemiec. 
Inicjatywa prowizorycznych fraterni zrodziła się w jubileuszowym 
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WIEŚCI Z „ZIARNA”

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SŁUBICE

BRAT ROGER - PATRONEM EKOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO

zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec 
oraz do zawężenia planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowości Wiączemin Polski i 
Alfonsów.

Rada uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-
-2020 jak również Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2016-2020. Ponadto rada dokonała zmian w uchwałach dotyczą-
cych przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2015 rok. a także w uchwale budżetowej 
gminy na rok 2015. 
Rada przyjęła Roczny Program Współpracy Gminy Słubice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie na rok 2016. Projekt ten podlegał wcześniejszym konsulta-

Ponad 34,6 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 2015- OZ - 12 - Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 13.296,31 zł, w tym środki  z 
dofinansowania  w kwocie 11.301,00 zł.  Z możliwości usunięcia 
niebezpiecznych materiałów  zawierających azbest skorzystali w
tym roku właściciele 11 posesji, którzy posiadali zdemontowany  

W pierwszą niedzielę Adwentu gościliśmy w Grzybowie brata 
Marka, który, jako pierwszy Polak, w połowie lat 70-tych wstąpił 
do ekumenicznej Wspólnoty w Taizé.   W Grzybowskiej Arce 
modliliśmy się kanonami i pieśniami Wspólnoty z Taizé, obejrzeli-
śmy film o bracie Rogerze, patronie Ekologicznego Uniwersytetu 
Ludowego. Brat Marek opowiedział nam trochę nieznanych 
faktów z życia założyciela Wspólnoty, którego życie (1915-2005) 
wypełniła ewangeliczna praca na rzecz pokoju, pojednania, budo-
wania więzów solidarności. Brat Marek, mówił też o współcze-
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zdjęciach uczestnicy spotkania w Arce, oraz grupa mieszkańców z 
bratem Markiem w przedsionku Ekologicznego Uniwersytetu 
Ludowego.)                                                   Ewa Smuk Stratenwerth 

WIEŚCI Z „ZIARNA”

środki na zbudowanie internatowego ośrodka o powierzchni 
blisko 400m2. Jednocześnie realizujemy dwa kursy rolnictwa 
ekologicznego dla blisko 40 młodych osób z całej Polski. Jeden 

kurs trwa dwa lata i obejmuje 14 miesięcy praktyk w najciekaw-
szych polskich gospodarstwach ekologicznych. Ponad 100 dni 
stanowią zajęcia stacjonarne, które odbywają przede wszystkim w 
różnych pracowniach Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w 
Grzybowie. W realizacji kursów, szczególnie w układaniu progra-
mu, przygotowaniu podręcznika itp., korzystamy z pomocy i 
doświadczenia zagranicznych partnerów z Niemiec, Szwajcarii, 
Danii i Bułgarii dzięki projektowi z programu Unii Europejskiej 
Erasmus + pt. "Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika 
Uniwersytetów Ludowych w Europie XXI wieku".

Ewa Smuk-Stratenwerth

ŚWIĘTO MICHAŁA W GRZYBOWIE I OTWARCIE EKOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „COR ET MANUS. JAK U ELI”
w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi , a także dzieć-
mi. Robimy zakupy dla osób potrzebujących.
Poza tym oferujemy: kompleksowe sprzątanie, mycie okien, 
pranie dywanów, tapicerki samochodowej, catering, gastronomię 
z zakresie: kuchnia polska, ekologiczna, ciasta domowe. 
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oferuj-

dla Taizé  roku 2016 (100-lecie urodzin brata Rogera, 10-lecie 
tragicznej śmierci, 75 lat od powstania Wspólnoty) i ma na celu 
pracę i modlitwę w małych lokalnych społecznościach. (na 

Już od 25 lat organizujemy w Grzybowie jesienne  Święto Michała. 
Zapraszamy gości z naszej gminy, sąsiednich wiosek, ale też z 
miast, zwłaszcza z Płocka, Sochaczewa, Warszawy.  W tym roku 
(27 września)  Święto Michała było wyjątkowo uroczyste. Po 
pierwsze świętowaliśmy także 20 lecie Stowarzyszenia Ekologicz-
no-Kulturalnego ZIARNO, a po drugie odbyło się poświęcenie i 
otwarcie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.

 

Toteż nic dziwnego, że program Święta Michała był bogaty i 
przyciągnął kilkuset gości. Rozpoczęliśmy od występu naszych 
przyjaciół; Trio rodziny Serwów z Łodzi wykonało kilka wzruszają-
cych utworów ludowych oraz Pachebela i Morricone. Po przywita-
niu gospodarzy, Ewy i Petera Stratenwerthów oraz głosie gościa 
specjalnego, p. Zofii Kaczor-Jędrzyckiej, prezesa Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych,  ksiądz proboszcz Roman Batorski 
poświęcił nowo zbudowany budynek i goście udali się do zwiedza-
nia. Jednocześnie można było wziąć udział w rozmaitych warszta-
tach rzemiosła, np. ceramiki, wikliniarstwa, wyrobu chleba oraz 
zakupić ekologiczne produkty od miejscowych rolników. Dla 
wszystkich była przygotowana przez panie ze Spółdzielni Socjalnej 
"Cor et Manus. Jak u Eli" pyszna i pożywna zupa warzywna z 
razowym chlebem z miejscowej bio-piekarni. Na zakończenie 
odbył się koncert poezji śpiewanej pt. "Rzepakowy Miód" w wyko-
naniu Antoniny Krzysztoń.
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy powstał dzięki wsparciu 
duńskiej Fundacji Velux, która przyznała Stowarzyszeniu ZIARNO 

Drodzy mieszkańcy Gminy Słubice.
Po długich oczekiwaniach na terenie naszej gminy po wielu 
staraniach została utworzona Spółdzielnia Socjalna „ Cor et 
Manus. Jak u Eli”(„Serce i Dłonie. Jak u Eli”) pod adresem 
Grzybów 1/ 2.
Nasze pracowite ręce i gorące serca niosą potrzebującym pomoc 
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i śpiewając razem z Grzybowiankami poczuliśmy się jak na praw-
dziwym weselu  - mówią zaproszeni goście. Nas – członków Zespo-
łu zaskoczyła przede wszystkim frekwencja gości weselnych – 
mieszkańców Gminy i nie tylko. Na stronie internetowej GBP 
czytamy: „Podczas inscenizacji Wesela Słubickiego padł rekord 
frekwencyjny, sala pękała w szwach, gościliśmy w bibliotece 
ponad 170 osób – sami nie przypuszczaliśmy, że tyle osób 
możemy pomieścić…”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt 
Gminy Słubice Pan Krzysztof Dylicki z Małżonką, przedstawiciele 
samorządu gminnego, powiatowego, dyrektorzy szkół, placówek 
edukacyjnych, druhowie z O.S.P. w Słubicach oraz przedstawiciele 
lokalnych firm i instytucji. Trudno opisać klimat, który wówczas 
zapanował. Wszyscy byli uśmiechnięci, życzliwi, chętni do wspól-
nej zabawy i integracji, za co serdecznie dziękujemy.  Na uwagę 
zasługuje również bezinteresowne zaangażowanie wielu osób w 
powstałe dzieło. Szczere podziękowania kierujemy w stronę 
Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, Pracowników Urzędu 
Gminy Słubice, Samorządu, Druhów O.S.P. i wszystkich, którzy 
swoją pracą i umiejętnościami przyczynili się do zorganizowania 
tego wydarzenia.                                                     Łukasz Bartosiak
  

WIEŚCI Z „ZIARNA”
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Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy .
Spółdzielnia Socjalna

”Cor et Manus. Jak u Eli”

INSCENIZACJA WESELA SŁUBICKIEGO

Łącku to doskonała okazja do tego, aby spotkali się miłośnicy 
folkloru, sztuki ludowej, tańca i regionalnych kulinariów oraz 
regionalni działacze kultury. Jubileusz Stowarzyszenia był także 
okazją do uhonorowania nagrodą specjalną za całokształt działal-
ności kulturalnej w regionie Pojezierza Gostynińskiego zasłużo-
nych działaczy i instytucje. W gronie laureatów obok Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach znaleźli się: Stanisław Augusty-

GMINNA BIBLIOTEKA UHONOROWANA NAGRODĄ STOWARZYSZENIA GMIN POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Podczas dziesiątej – 
jubileuszowej edycji imprezy Grzybowianki przedstawiły fragment 
Wesela Słubickiego pt.: „Zaloty – zrękowiny – zaręczyny”. 

Łukasz Bartosiak

FESTIWAL OD KUJAWIAKA DO OBERKA

15 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach  odbyła 
się inscenizacja Wesela Słubickiego w wykonaniu Zespołu Ludo-
wego Grzybowianki.  Widowisko było zwieńczeniem projektu 
„Mały kwiatku czerwony” w ramach którego Zespół organizował 
m.in. warsztaty sztuki ludowej dla mieszkańców oraz propagował 
folklor wśród najmłodszego pokolenia. O tym niedzielnym, 
listopadowym popołudniu możnaby pisać wiele. Członkowie 
Zespołu cieszyli się, że w końcu zaprezentują efekty swojej 
ciężkiej, wielomiesięcznej pracy. Dobry nastrój i pozytywne 
emocje minęły z chwilą wyłączenia prądu. Piętnaście minut przed 
występem wszyscy zastanawiali się, co dalej – odwołać przedsta-
wienie, wystąpić w ciemności bez nagłośnienia czy po prostu 
czekać na niezbędną energię. Tuż po godzinie 1700 w dużej mierze 
dzięki pomocy druhów z O.S.P. Słubice mogliśmy rozpocząć ucztę. 
Barwne stroje, dekoracja, dawne przyśpiewki, hulanki przy 
muzyce kapeli ludowej i zaprezentowane obrzędy przeniosły nas 
w minione czasy. Nie zabrakło pieczonego placka, swojskiej wędli-
ny, chleba, smalcu i innych przekąsek. Wszyscy z zachwytem 
podziwiali Młodą Parę (Ania Kobierecka i Kacper Rzepecki),  
śpiewali „Sto lat” oraz bili brawo za świetną grę aktorską. Tańcząc 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach została laureatką nagro-
dy specjalnej Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego za całokształt działalności kulturalnej w regionie 
Pojezierza Gostynińskiego. Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki – 
Artur Bedyk podczas jubileuszowego - X Festiwalu Folkloru i Kultu-
ry Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w 
Łącku, który odbył się w dniu 24 października 2015 r. Festiwal w 

Zespół Ludowy Grzybowianki reprezentował Gminę Słubice na 
Festiwalu „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku. Impreza jest 
spotkaniem miłośników folkloru, sztuki ludowej, tańca i regional-
nych kulinariów organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 

emy usługi związane z przygotowaniem dań wigilijnych: pierogi, 
ciasta . 
Wszystkim zainteresowanym udzielimy informacji pod numera-
mi: 507-366-546,     606-955-616.
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przez biblioteczną grupę teatralną "Super Stars", która działa pod 
kierunkiem pani Joanny Ujazdy. Drugie przedstawienie pod 
tytułem "Śpiąca królewna" można było zobaczyć w wykonaniu 
szkolnej grupy teatralnej "Iskierki" działającej przy Szkole Podsta-
wowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach pod kierunkiem pani 
Janiny Ujazdy. Po przedstawieniach rozpoczęła się zabawa tanecz-
na. W rolę DJ-a i Wodzireja wcielił się Artur Bedyk - Dyrektor 
Biblioteki, natomiast dla uatrakcyjnienia zabawy wesołe konkursy 
prowadziła pani Joanna Ujazda. Każdy zwycięzca konkursu otrzy-
mał specjalna nagrodę - figurkę misia wypełnioną naturalnym 
miodem z domowej pasieki. Bardzo gorąco dziękujemy za 
ufundowanie nagród właścicielowi pasieki panu Mirosławowi 
Śliwińskiemu. Kulminacyjnym momentem imprezy był wielki tort 
urodzinowy, który „wjechał” na salę podczas urodzinowej zabawy. 
Tort został ufundowany przez Gminną Spółdzielnie "Samopomoc 
Chłopska" w Słubicach. W tym miejscu bardzo gorąco chcieliby-
śmy podziękować Prezesowi Gminnej Spółdzielni w Słubicach 
Panu Ryszardowi Smolarkowi za okazane wsparcie finansowe. 
Uśmiechy i radość dzieci niech będą najlepszym wyrazem 
wdzięczności. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie tej imprezy i do zobaczenia na kolejnych Integra-
cyjnych Urodzinach Pluszowego Misia już za rok!

Artur Bedyk

VI INTEGRACYJNE URODZINY PLUSZOWEGO MISIA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUBICACH

nych”. Natomiast w dniu 20.12.2015 r. odbędzie się „Koncert 
Świąteczny”, który będzie również okazją do uroczystego podsu-
mowania projektu „Rozśpiewaj się w bibliotece”.
W piątkowy wieczór 9.10.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słubicach mieszkańcy Gminy Słubice mieli okazję uczestniczyć 
w "Przeglądzie piosenki polskiej i zagranicznej". W koncercie 
wystąpili uczestnicy warsztatów muzycznych dla dzieci, które 
wcześniej odbywały się w bibliotece. Młodych wykonawców do 
występów przygotowała Pani Joanna Domagała - nauczyciel 
śpiewu w Szkole muzycznej I stopnia w Gąbinie. Podczas przeglą-
du można było wysłuchać utworów w języku polskim oraz angiel-
skim i francuskim. Na piątkowy przegląd piosenki licznie przybyli 
mieszkańcy Gminy Słubice i okolic. Wśród zaproszonych gości była 
Przewodnicząca Rady Gminy w Słubicach Pani Katarzyna 

„ROZŚPIEWAJ SIĘ W BIBLIOTECE”

niak (z Miasta Gostynina), Ewa Polańska (Gmina Gostynin), 
Wiesław Stańczak (Gmina Łąck), Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie, ks. Andrzej Kondracki (Gmina Nowy Duninów), 
Ewa Chodorowska (Gmina Szczawin Kościelny), Waldemar Rypiń-
ski (z Powiatu Płockiego), Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Promyki 
Lucienia” reprezentujący Powiat Gostyniński i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sannikach. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach 
otrzymała poza pamiątkową statuetką, dyplom uznania od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za 
wkład w szerzenie kultury, propagowanie polskiego folkloru oraz 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Artur Bedyk 

„Rozśpiewaj się w bibliotece” – projekt realizowany w ramach 
programu „Działaj lokalnie IX” Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności
O tym, że słubicka biblioteka to doskonałe miejsce, w którym nie 
tylko można coś ciekawego poczytać ale również miejsce, w 
którym można sobie z radością pośpiewać przekonali się z pewno-
ścią uczestnicy projektu „Rozśpiewaj się w bibliotece” oraz widzo-
wie uczestniczący w przedsięwzięciach realizowanych w ramach 
tego projektu. O koncercie zespołu „Young Angel” oraz o zorgani-
zowanych we wrześniu warsztatach instrumentalno-wokalnych 
dla dzieci pisaliśmy już w poprzednim wydaniu Biuletynu. Od tego 
czasu w ramach wspomnianego projektu w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach zorganizowany został „Przegląd piosenki 
Polskiej i zagranicznej” oraz „Konkurs talentów muzycz-

Idea integracji rozumianej jako partnerstwo we współuczestnic-
twie i współdziałaniu przyświecała Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słubicach i Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Moca-
rzewie, kiedy sześć lat temu po raz pierwszy organizowały wspól-
nie imprezę dla dzieci pod nazwą Urodziny Pluszowego Misia. 
Dzięki temu, że dzieci z niepełnosprawnością częściej przebywają 
wśród zdrowych rówieśników, nie trzeba stwarzać nienaturalnych, 
sztucznych sytuacji by uczyć ich jak żyć w społeczeństwie teraz i w 
przyszłości. Najlepszą nauką jest bezpośredni kontakt i to nie tylko 
dla dzieci z niepełnosprawnością, ale dla obu grup. Dlatego już po 
raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach oraz Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie byli organizatorami impre-
zy integracyjnej, która związana jest z obchodzonym 25 listopada 
Dniem Pluszowego Misia. Przed godziną szesnastą w dniu 25 
listopada 2015 r. sala kulturalno-oświatowa biblioteki wypełniła 
się po brzegi dziećmi, którzy wraz z rodzicami przybyli na urodziny 
swojego pluszowego przyjaciela. Największą radość wzbudziło 
pojawienie się na bibliotecznej scenie głównego bohatera impre-
zy – Pluszowego Misia, który podczas piosenki „Pokochaj pluszo-
wego misia” witał się serdecznie z dziećmi, które przybyły tego 
dnia do biblioteki. Prezentem urodzinowym przygotowanym 
przez dzieci dla Jubilata były dwa przedstawienia teatralne. Jedno 
z przedstawień - "Upiory w bibliotece" zostało przygotowane 
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drewna i sprawia, że stają się nie tylko doskonale brzmiącymi, ale 
również efektownie wyglądającymi instrumentami muzycznymi. 
Dzieci mogły nie tylko zobaczyć niektóre z instrumentów wykona-

nych przez pana Marka, ale również je dotknąć a nawet spróbo-
wać na nich zagrać. Było to niezwykłe spotkanie, bo sposób w jaki 
pan Marek opowiadał o swojej pasji związanej z tworzeniem 
instrumentów wywarł ogromne wrażenie na wszystkich, którzy 

Laureatom wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz 
drobne nagrody rzeczowe. Po wręczeniu nagród laureatom oraz 
dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu, dyrektor biblioteki 
Pan Artur Bedyk serdecznie podziękował jury za pracę w komisji 
konkursowej, wręczając pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Cieszy nas fakt, że młodzi, utalentowani ludzie właśnie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach niejednokrotnie mają okazję 
stawiać swoje pierwsze kroki prezentując swój talent muzyczny, 
zarówno śpiewając jak i grając na instrumentach. Była to dla wielu 
występujących znakomita okazja do publicznego zaprezentowa-
nia swoich zdolności muzycznych. Zebrana publiczność była pod 
wrażeniem umiejętności wokalnych i umiejętności gry na instru-
mentach uczestników konkursu. Piękna dekoracja, kolorowe 
stroje, wysoki poziom występujących oraz wspaniała atmosfera 
sprawiły, że byliśmy świadkami bezwątpienia niezwykłego 
widowiska muzycznego.
Realizując projekt „Rozśpiewaj się w bibliotece” nagraliśmy 
również piosenkę promująca projekt, do której słowa napisała 
Joanna Ujazda a muzykę skomponował Szymon Ogrzebacz. Do 
piosenki zrealizowaliśmy teledysk, który zrealizował i zmontował 
Artur Bedyk. Nasz filmik bardzo się spodobał nie tylko Fundacji 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, która udostępni-
ła go na swoim oficjalnym koncie na facebooku, ale również został 
wskazany jako przykład dobrej praktyki na stronach Starostwa 
Powiatowego w Płocku. A teledysk można zobaczyć w Internecie 
(https://www.youtube.com/watch?v=WqF-y7JRBJ4).

Artur Bedyk

MUZYCZNE SPOTKANIE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Milczarek oraz Wójt Gminy Słubice Pan Krzysztof Dylicki.
20 listopada 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
mieliśmy okazję podziwiać w bibliotece występy uczestników 
podczas Konkursu Talentów Muzycznych. W konkursie zaprezen-
towało się aż 30 uczestników z gminy Słubice i okolic. W składzie 
konkursowego jury zasiedli : Pani Teresa Kowalska – kierownik 
Zespołu Ludowego „Grzybowianki”, Pani Janina Ujazda – nauczy-
ciel oraz opiekun dziecięcego zespołu śpiewu i tańca „Ludowe 
Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Słubicach, Pani Monika Piecka – 
tegoroczna laureatka nagrody Kwiat Powiatu w kategorii „Talent 
roku” oraz Łukasz Bartosiak – nauczyciel muzyki oraz opiekun 
chóru szkolnego w Szkole Podstawowej w Słubicach. Komisja 
konkursowa oceniała występy solistów i instrumentalistów 
zwracając uwagę na: dobór repertuaru dostosowany do wieku i 
możliwości wokalnych oraz instrumentalnych, technikę wykona-
nia, walory głosowe oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii klas 0-3: GRAND PRIX zdobyła Julia Kalińska, wyróż-
nienie- Aleksandra Piegowska, 
- w kategorii klas IV-VI: GRAND PRIX zdobyła Magdalena Cichosz, 
wyróżnienie – Maja Milczarska,
- w kategorii młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej: 
GRAND PRIX zdobyła Sylwia Jurek, wyróżnienie – Zuzanna Kurow-
ska,
- w kategorii instrumentalistów: GRAND PRIX zdobył Mateusz 
Kobierecki, wyróżnienie Franciszek Pawluk.

Akcenty muzyczne pojawiły się również 28 października 2015 r. 
kiedy to odbyło się w naszej bibliotece kolejne spotkanie w 
ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Gościem 
specjalnym był tym razem pan Marek Dąbek, założyciel pracowni 
lutniczej Stradi oraz radny Rady Gminy Słubice obecnej kadencji.  
Pan Marek na prowadzonej przez siebie stronie internetowej tak 
pisze o sobie i o swoich zainteresowaniach: "...projektowanie i 
budowa instrumentów wypełnia całe moje życie zawodowe. Moja 
praca to przejaw pasji dlatego postanowiłem oprzeć ją na czymś 
więcej niż wykonywaniu rutynowych czynności - każdy instrument 
powstający w mojej pracowni to owoc doświadczeń i inspiracji - 
owoc niepowtarzalny i piękny. (...) Wszystko zaczyna się od kawał-
ka drewna - to podstawowy surowiec jakiego używam do budowy 
instrumentów - jego precyzyjna selekcja i dobór gatunkowy 
pozwala na stworzenie instrumentów nie tylko doskonale brzmią-
cych ale również doskonałych wizualnie. Staram się wydobyć z 
drewna jego piękno, podkreślić jego charakter, wkomponować je 
w kształt instrumentu tak aby stanowiły jednolitą koncepcję." Te 
słowa zapowiadały, że w naszej bibliotece gościć będziemy wyjąt-
kowego człowieka, który w swoim życiu zawodowym ma możli-
wość realizować własne pasje i zainteresowania. I tak też było w 
istocie. Podczas spotkania w bibliotece pan Marek w niezwykle 
ciekawy sposób opowiadał nam o tym jak "ożywia" kawałki 

STREFA KULTURY
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drewna i sprawia, że stają się nie tylko doskonale brzmiącymi, ale 
również efektownie wyglądającymi instrumentami muzycznymi. 
Dzieci mogły nie tylko zobaczyć niektóre z instrumentów wykona-

nych przez pana Marka, ale również je dotknąć a nawet spróbo-
wać na nich zagrać. Było to niezwykłe spotkanie, bo sposób w jaki 
pan Marek opowiadał o swojej pasji związanej z tworzeniem 
instrumentów wywarł ogromne wrażenie na wszystkich, którzy 

wanych w naszej bibliotece już od sześciu lat cyklicznych spotka-
niach promujących czytanie książek wśród dzieci i młodzieży. 
Bardzo gorąco dziękujemy!
Zachęcamy Państwa do śledzenia aktualnych informacji z Gminnej 
Biblioteki Publicznej na naszej stronie internetowej (www.gbpslu-
bice.pl) oraz na naszym profilu na facebooku.             Artur Bedyk

poprzez wspólną zabawę integrowały się za sobą. Przygotowali-
śmy również słodki poczęstunek  w postaci pączków, których 
sponsorem jest Gminna Spółdzielnia „SCH” w Słubicach.  Mamy 
nadzieję, że zorganizowany przez nas bal podobał się i dzieci 
chętnie przyjadą do nas za rok. Wspaniałych świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz 
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 2016.

ANDRZEJKI INTEGRACYJNE - SP PIOTRKÓWEK

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na korytarzu 
szkolnym wystawiono ekspozycję, która ukazywała ilustrowane 
prawa dziecka w Polsce i na świecie. Uczniowie  zaakcentowali 
szczególnie prawo do życia w rodzinie, pokoju, odpoczynku, 
zabawy, nauki. Wystawa zawierała plakaty okolicznościowe-prace 
uczniów z klasy szóstej: Mamy swoje prawa. Uczniowie bardzo 
zaangażowali się w pracę. Każda była inna, bogata w treści i wzbu-
dzała zainteresowanie, nie tylko rówieśników. Tak powstała  szkol-
na galeria, która jeszcze przez najbliższe dni będzie przypominała 
prawa dzieci.
 Z tej okazji uczniowie  z  klas I-III oraz dzieci z przedszkola  uczest-
niczyły w specjalnych zajęciach edukacyjnych: Prawa dziecka-mo-
je prawa, przeprowadzonych przez szkolną koordynatorkę, przy 
aktywnym udziale uczennic z klasy szóstej. Zorganizowane pod 
tym hasłem zajęcia, zabawy, quizy, wspólny taniec przy piosence: 
Wszystkie dzieci nasze są, pomogły poznać i zapamiętać przysłu-
gujące prawa. Było to ważne i owocne spotkanie. Dzieci z przed-
szkola przyniosły także  w tym dniu swoje ulubione maskotki, 
które wykorzystane były podczas prowadzonych zajęć. Na zakoń-
czenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe medale i radośnie 
świętowały tak ważny dla nich dzień.
 Dodatkowym akcentem szkolnych obchodów był kolorowy strój, 
który manifestował radość i równość wszystkich naszych dzieci 
wobec praw. 
Podjęta przez szkolnego koordynatora  akcja, spotkała się z 
przychylnym przyjęciem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczy-
cieli. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę, wspólne zajęcia, przybli-
żyliśmy i uświadomiliśmy dzieciom, że mają swoje prawa, a 
dorosłym przypomnieliśmy, że mają tych praw zawsze przestrze-
gać.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, na 
jej powtórzenie już za rok.

Jolanta Jaros

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA - SP PIOTRKÓWEK

uczniowie otrzymali od organizatora  apteczki „Małego Ratowni-
ka” z  podstawowym wyposażeniem - maseczką do sztucznego 
oddychania, bandażem, rękawiczkami jednorazowymi i kocem 
termicznym.                                                                   M. Szymańska

Z WOŚP PO RAZ TRZECI - RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Akcenty muzyczne pojawiły się również 28 października 2015 r. 
kiedy to odbyło się w naszej bibliotece kolejne spotkanie w 
ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Gościem 
specjalnym był tym razem pan Marek Dąbek, założyciel pracowni 
lutniczej Stradi oraz radny Rady Gminy Słubice obecnej kadencji.  
Pan Marek na prowadzonej przez siebie stronie internetowej tak 
pisze o sobie i o swoich zainteresowaniach: "...projektowanie i 
budowa instrumentów wypełnia całe moje życie zawodowe. Moja 
praca to przejaw pasji dlatego postanowiłem oprzeć ją na czymś 
więcej niż wykonywaniu rutynowych czynności - każdy instrument 
powstający w mojej pracowni to owoc doświadczeń i inspiracji - 
owoc niepowtarzalny i piękny. (...) Wszystko zaczyna się od kawał-
ka drewna - to podstawowy surowiec jakiego używam do budowy 
instrumentów - jego precyzyjna selekcja i dobór gatunkowy 
pozwala na stworzenie instrumentów nie tylko doskonale brzmią-
cych ale również doskonałych wizualnie. Staram się wydobyć z 
drewna jego piękno, podkreślić jego charakter, wkomponować je 
w kształt instrumentu tak aby stanowiły jednolitą koncepcję." Te 
słowa zapowiadały, że w naszej bibliotece gościć będziemy wyjąt-
kowego człowieka, który w swoim życiu zawodowym ma możli-
wość realizować własne pasje i zainteresowania. I tak też było w 
istocie. Podczas spotkania w bibliotece pan Marek w niezwykle 
ciekawy sposób opowiadał nam o tym jak "ożywia" kawałki 

przybyli tego dnia do biblioteki. Dzieci "zasypywały" naszego 
gościa gradem pytań, a pan Marek na każde z nich udzielał 
wyczerpującej odpowiedzi. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
części "literackiej". Nasz gość czytając dzieciom w słubickiej 
bibliotece dołączył tym samym do grupy dorosłych, którzy w 
ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom uczestniczą w organizo-

W naszej szkole na stałe wpisał się w kalendarz imprez Integracyj-
ny Bal Andrzejkowy. W tym roku odbył się on dnia 26 listopada. 
Przyjechała do nas  piętnastoosobowa  grupa wychowanków, ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mocarzewie, 
wraz z opiekunami.  Przywitaliśmy ich serdeczne. Zaproponowali-
śmy miłą zabawę oraz ciekawe wróżby andrzejkowe. Uczennice 
klasy VI  przeprowadzały różne konkursy i zabawy dzięki czemu 
pobyt na balu był bardzo atrakcyjny. Przy dźwiękach muzyki dzieci  

W piątek 20 listopada 2015r. społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku  obchodziła Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka, który na początku listopada 2014 roku 
uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji  podjęliśmy 
wiele inicjatyw upamiętniających to ważne wydarzenie. Na 
korytarzu szkolnym zamieszczono plakat informujący i przypomi-
nający  o planowanej  akcji.

Obchody tego szczególnego dnia w roku rozpoczęły się w naszej 
szkole od krótkiego apelu przypominającego dzieciom, że mają 
swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym, 
że mają tych praw zawsze przestrzegać. Odczytany został również 
list Rzecznika Praw Dziecka poświęcony temu zagadnieniu.
Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili z uczniami lekcje: Dziecko 
i Jego prawa, według  opracowanych wcześniej, przez szkolnego 
koordynatora scenariuszy. Głównym celem zajęć było zwiększenie 
świadomości uczniów, co do zakresu i istoty praw im przysługują-
cych oraz wskazanie do kogo można zwrócić się o pomoc, gdy 
prawa są łamane. Uczniowie napisali ponadto listy do rodziców: 
Prośba Twojego dziecka. 

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca (European Restart A Heart Day) przypadającego  
16 października, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizo-
wała kolejny, trzeci raz, akcję polegająca na udziale jak największej 
liczby osób w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
trwającej nieprzerwanie 30 minut. Organizatorom zależy, żeby 
przez udział w akcji nauczyć jak najwięcej osób udzielania pierw-
szej pomocy. Akcja bardzo potrzebna, uświadamiająca potrzebę 
szybkiej reakcji każdego, nawet bardzo młodego człowieka w 
sytuacji, gdy jest on świadkiem zagrożenia czyjegoś zdrowia czy 
życia. W naszej szkole w akcji wzięło udział 45 uczniów począwszy 
od klasy „0” do szóstej, którzy przez 30 minut nieprzerwanie
prowadzili resuscytację na pięciu fantomach. Najbardziej aktywni  
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Pawła II oraz 2 października w Publicznym Gimnazjum w Słubicach 
odbyły się warsztaty komputerowe dla Seniorów realizowane w 
ramach projektu.
Warsztaty cieszyły się popularnością. Nasi Seniorzy aktywnie w 
nich uczestniczyli.
W dniu 29.10.2015r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty z 
haftu poprowadzone przez p. Teresę Kowalską. W zajęciach 
uczestniczyli uczniowie i wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolon-
tariatu z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W trakcie warsztatów  nabyli-
śmy umiejętność posługiwania się narzędziami hafciarskimi oraz 
wyszywania wzorów. Pani Teresa zachęcała nas także do samo-
dzielnego rozwijania własnych pasji, talentów oraz do dalszej 
aktywności  w pracach wolontaryjnych.
24 listopada 2015r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach odbył się festiwal piosenki pn. "Muzyka Łączy pokole-
nia". W trakcie festiwalu przedstawiliśmy prezentacje multime-
dialną o realizowanym projekcie.  Wręczone zostały dyplomy dla 
występujących tego popołudnia  oraz dla uczestników wcześniej 
odbywających się warsztatów.  Podziękowano  także osobom 
zaangażowanym w pomoc przy realizacji przedsięwzięcia.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego 2014/2015 wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach, wzięli udział w konkur-
sie grantowym realizowanym w ramach projektu „Wolontariackie 
aktywności obywatelskie  w Regionie Płockim” współfinansowa-
nym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z  projektem pt. „Zdrowie, 
aktywność i integracja międzypokoleniowa” W ramach tego 
projektu wolontariusze w roku szkolnym 2015/2016 przygotowali i 
przeprowadzili:
• warsztaty dla osób w wieku emerytalnym (prowadzone przez 
uczniów - wolontariuszy),
• spotkanie z dietetykiem, na którym przedstawione zostały
sposoby odpowiedniego bilansowania zdrowej diety na każdym 
etapie życia, wymiana doświadczeń na temat zdrowej żywności,
• warsztaty z haftu (prowadzone przez seniora dla młodzieży),
• festiwal piosenki pn. "Muzyka łączy pokolenia".
Jako główny cel przy realizacji tego projektu wyznaczyliśmy sobie 
zbudowanie lokalnej solidarności międzypokoleniowej ale także 
posiadanie pewnego udziału w poprawie jakości życia i aktywizacji 
osób starszych. Jako zadanie postawiliśmy sobie likwidację barier 
międzypokoleniowych.
W dniu 25 września w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
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REALIZUJEMY PROJEKT PT. „ ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ i INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA”

LEKCJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH ROK SZKOLNY 2015/2016

16 listopada gościliśmy w słubickich placówkach oświatowych 
samorządowców z terenu naszej gminy i powiatu na czele z 
posłem na Sejm RP Piotrem Zgorzelskim. Lekcja wiedzy o społe-
czeństwie była dla uczniów ciekawą i innowacyjną formą pogłę-
biania wiedzy dotyczącej funkcjonowania poszczególnych struk-
tur samorządu, pracy wójta, rady gminy, rady powiatu i sejmu. 
Merytoryczna prelekcja posła połączona z ciekawostkami „z 
Wiejskiej”  wzbudziła zainteresowanie uczniów, które wyrażone 
zostało skupieniem oraz wieloma nurtującymi młodzież pytania-
mi. Spotkanie stwarzało możliwość uczniom zadania pytań wójto-
wi, przewodniczącej rady gminy czy radnemu powiatu. Nieczęsto 
praktykowana w naszych placówkach forma zajęć lekcyjnych 
okazała się trafna. Z uwagi na okoliczności, przekazana w ten 
sposób wiedza, na długo pozostaje w pamięci, zaś uczniowie 
przekonują się, że nauka może być także przyjemnością. 

Łukasz Bartosiak

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i utrwalenie 
zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego, bezpiecz-
nej zabawy dzieci zaśpiewały panu policjantowi  piosenkę „Kolo-
rowe światła” oraz wręczyły bukiet z jesiennych liści. Serdecznie 
dziękujemy za tak miłe i pouczające spotkanie, które pozostanie 
na długo w naszej pamięci.
Dzień Marchewki
Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury”. W ramach programu 5 listopada zostały przeprowa-
dzone zajęcia otwarte, w których uczestniczyli rodzice naszych 

Spotkanie z policjantem w przedszkolu
W październiku nasze przedszkole odwiedził policjant z Komisaria-
tu Policji w Gąbinie – Pan Tomasz Król. Podczas spotkania przed-
szkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpiecz-
na jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało 
umundurowanie i wyposażenie policjanta. Nasi wychowankowie  
dowiedzieli  się o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, 
podróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz o 
różnych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą zagrażać 
małemu dziecku.
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królewna”, a w roli aktorów wystąpiły dzieci z klasy I, które jeszcze 
niedawno uczęszczały do naszego przedszkola.  Poradzili sobie 
świetnie i dostali gromkie brawa. Przedszkolaki z zainteresowa-
niem oglądali występ swoich starszych kolegów. Bardzo podobały 
im się kolorowe stroje aktorów.
Zajęcia koła ekologiczno – przyrodniczego „Mali badacze 
przyrody”
Zajęcia koła ekologiczno-przyrodniczego „Mali badacze przyrody” 
i w tym roku cieszą się powodzeniem u dzieci. Z dużym zaintere-
sowaniem uczestniczą oni w zabawach badawczych i ekspery-
mentach, w których poznają właściwości wody, ognia czy powie-
trza. Poznają rośliny oraz zwierzęta i ich zwyczaje. Dzięki samo-
dzielnemu działaniu odkrywają świat oraz zdobywają nowe 
doświadczenia. Udział w zajęciach pozwala im na przeżywanie i 
poznawanie otaczającego świata oraz  uświadomienie znaczenia i 
piękna środowiska naturalnego.
Prace dzieci
Podczas codziennych zajęć dzieci zdobywają w przedszkolu 
wiadomości i umiejętności, a poprzez zabawy z kolegami nabywa-
ją kompetencje społeczne. W przedszkolu dzieci uczą się współ-
działać, dzielić zabawkami i przyborami podczas tworzenia prac 
plastycznych. Wykonują  prace wieloma technikami indywidual-
nie lub zbiorowo.
Wszystkie misie nasze są
„Wszystkie misie nasze są...” pod takim hasłem obchodziliśmy w 
tym roku Dzień Pluszowego Misia. To już 113 urodziny tej najuko-
chańszej ze wszystkich zabawek, którą każde dziecko przyniosło w 
tym dniu ze sobą do przedszkola. Tegoroczne spotkanie miało 
charakter edukacyjny. Podczas prezentacji dzieci mogły z bardzo 
bliska przyjrzeć się wyglądowi niedźwiedzia brunatnego, niedź-
wiedzia polarnego i pandzie wielkiej i poznać ciekawostki z życia 
tych pięknych aczkolwiek niebezpiecznych zwierząt. Podsumowa-
niem prezentacji był krótki quiz dotyczący zwyczajów niedźwiedzi, 
który dzieci zaliczyły bezbłędnie. Po taj dawce wiedzy nadszedł 
czas na wspólną  zabawę. Dzieci przedstawiły krótką scenkę o 
chorym misiu-łakomczuszku oraz złożyły misiowi urodzinowe 
życzenia. Następnie wszyscy zebrani zaśpiewali piosenkę „Sto lat” 
zmieniając nieco jej słowa na „200 lat”. Najwięcej śmiechu i 
radości przyniosło dzieciom kibicowanie swoim paniom podczas 
rysowania. Każda z nich z zawiązanymi oczami miały narysować 
sylwetę misia. Wszystkie prace były niemalże perfekcyjne  a 
narysowane misie nabrały pięknych kolorów z pomocą dzieci, 
które najpiękniej, jak to tyko możliwe grupowo je pokolorowały .
Na zakończenie spotkania przedszkolaki bawiły się na „misiowej 
dyskotece”. 
W podziękowaniu za udział w tym niecodziennym święcie każda 
grupa otrzymała słoiczek pysznego miodku oraz ciasteczka „Misie 
Lubisie”. Szkoda, że urodziny pluszowego misia są tylko raz w roku.

Agnieszka Zwierzchowska

wychowanków czyli „Dzień Marchewki”. Tego dnia każdy przed-
szkolak miał element ubrania w kolorze pomarańczowym, a na 
głowie opaskę z marchewką. Podczas wspólnych zajęć dzieci 
utrwaliły wiadomości dotyczące marchewki oraz innych warzyw i 
ich znaczenie w odżywianiu. Przedszkolaki dowiedziały się, że jest 
ona bardzo zdrowym warzywem, które zawiera mnóstwo witamin 
i składników odżywczych. Jedzenie jej bardzo korzystnie wpływa 
na skórę, włosy oraz wzrok. Aktywnie uczestniczyły w zabawach 
ruchowych ze śpiewem, zabawach zręcznościowych („Wyścigi z 
marchewką”), rozwiązywały zagadki słowne i dotykowe („Zaczaro-
wany worek”) oraz  tańczyły przy muzyce z paskami pomarańczo-
wej bibuły. Ponadto zamieniły się w „zajączki” i chrupały 
marchewkę pokrojoną w plasterki. Nasi wychowankowie wykona-
li wspólnie z rodzicami marchewki z papieru. Szczególnie intere-
sujący i ciekawy był pokaz procesu przygotowania soku z 
marchwi. Dzieci mogły zobaczyć jak powstaje ten zdrowy sok, 
przygotowany przy użyciu sokowirówki, a potem odbyła się degu-
stacja. Był to dzień pełen radości, wspólnej zabawy połączonej ze 
zdobywaniem nowych wiadomości i doświadczeń. Po takiej 
dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie przedszko-
laki będą piękne, zdrowe i uśmiechnięte. Celem zajęć było: 
zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe warzyw, w szcze-
gólności marchewki, utrwalenie wiadomości z zakresu rozpozna-
wania i nazywania warzyw, kształtowanie postawy prozdrowotnej 
i nawyku spożywania surowych warzyw w postaci surówek, soków 
oraz integracja grupy.
Warzywne stworki
„Dzień Marchewki” stał się dla rodziców i ich dzieci inspiracją do 
wykonania warzywnych stworków. Bardzo dziękujemy za wspa-
niałe prace i zaangażowanie.
Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 10 listopada w przedszkolu odbyła się uroczystość „Paso-
wanie na przedszkolaka” podczas której większość dzieci po raz 
pierwszy wystąpiła przed tak liczną publicznością. Był to ich 
sceniczny debiut. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przed-
stawicieli organu prowadzącego. Swoją obecnością zaszczycili nas 
Pan Krzysztof Dylicki Wójt Gminy Słubice oraz  Pani Katarzyna 
Milczarek Przewodnicząca Rady Gminy. Również rodzice licznie 
przybyli na tę ważną uroczystość, podczas której ich pociechy 
stały się prawdziwymi przedszkolakami. Po części artystycznej 
Pani Jadwiga Zwierzchowska Dyrektor Przedszkola Samorządowe-
go w Słubicach pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Następnie wszyscy razem 
świętowali podczas wspólnego poczęstunku.
Wyjście do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
– oglądanie przedstawienia „Śpiąca królewna”, które wystawił 
szkolny teatrzyk „Iskierka”.
Podobnie, jak w poprzednich latach szkolny teatrzyk „Iskierka” 
zaprosił nas na przedstawienie. Tym razem była to bajka „Śpiąca 
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Milczarek, radni i przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, księża Parafii Zyck i Słubice. Zapro-
szenie przyjęła także Pani Ewa Kowalak Radna Powiatu i Prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP.Dzień ten jest okazją do podzięko-
wań, wręczania nagród nauczycielom szczególnie wyróżniającym 
się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor-
ki szkół i przedszkola podziękowały swoim nauczycielom za trud 
oraz pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, pracownikom 
administracji i obsługi za codzienną pracę, a szczególnie wyróżnia-
jącym się nauczycielom wręczyły nagrody i listy gratulacyjne. Wójt 
gminy w swoim wystąpieniu podkreślił trud codziennej pracy, 
wymagającej wielkiej odpowiedzialności, wiedzy w zakresie 
określonej dziedziny nauki, a także umiejętności w przekazywaniu 
tej wiedzy. Złożył wszystkim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności, wytrwałości w  pokonywaniu codziennych trudności i 
powodzenia w życiu osobistym. Wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Panią Katarzyną Milczarek wręczył nagrody dyrektorkom 
szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum. Miłym akcentem 
było również wyróżnienie dla nauczycielki Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Pani Janiny Ujazda, która otrzy-
mała nagrodę wójta. Taka nagroda została przyznana w naszej 
gminie po raz pierwszy. W swoim wystąpieniu życzenia wszystkim 
pracownikom oświaty złożyła także Pani  Ewa Kowalak – Prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP.  

Jolanta Sokołowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 LISTOPADA

Trochę historii
Początki Dnia Nauczyciela w Polsce sięgają 1957 r., kiedy to 
Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w Warszawie 
Światową Konferencję Nauczycielską. Ustalono wówczas, że 20 
listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i 
świętem nauczycieli. 15 lat później 27 kwietnia 1972 roku Ustawa 
zwana Kartą Praw i Obowiązków Nauczyciela wprowadziła Dzień 
Nauczyciela. Zapis brzmiał: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej, 14 października, każdego roku obchodzony 
będzie Dzień Nauczyciela”. W 1982 r. Kartę Praw i Obowiązków 
Nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta 
na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając zapis: „Dzień 
ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty”. Data 
święta związana jest z utworzeniem w 1773 r. z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej - 
pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce, jak też 
pierwszej instytucji tego typu w Europie.
Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie
W naszej gminie dzień ten zawsze obchodzimy bardzo uroczyście. 
Co rok inna szkoła jest organizatorem tego święta.  Gospodarzem 
tegorocznych uroczystości była Szkoła Podstawowa w Świniarach. 
13 października w sali bankietowej Rafallo odbyło się spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów.  
Swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Słubice Pan Krzysztof 
Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Pani Katarzyna 

Bartos, wraz z Radnymi Rady Gminy, właściciel Pałacu w Słubicach 
i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej- Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej - Andrzej Ciołkowski, 
sołtys Sołectwa Słubice - Irena Janiszewska.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1200 Mszą Świętą w 

11 listopada br. odbyły się oficjalne uroczystości patriotyczne, 
których organizatorami była Mazowiecka Wspólnota Samorządo-
wa i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej i które  
swoim patronatem objęła Gmina Słubice i władze samorządowe.
W obchodach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice - Mariusz 

WIZYTA BISKUPA
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezes OSP 
Słubice - Marek Tarka oraz Wiceprezes OSP Słubice - Andrzej 
Markiewicz.
Następnie Biskup oraz goście w eskorcie samochodów pożarni-
czych OSP Słubice udali się do Kościoła Parafialnego w Słubicach, 
gdzie wraz z gospodarzem -  Księdzem Romanem Batorskim oraz  
gośćmi uczestniczył we Mszy Świętej.                                         red.

W dniu 8 listopada br. z wizytą do Parafii pw. Św. Marcina w 
Słubicach przybył Biskup Józef Zawitkowski.
Znakomitego gościa na granicy parafii przywitali m.in.: wójt 
Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki i przewodnicząca Rady Gminy 
Słubice - Katarzyna Milczarek oraz strażacy ochotnicy z Parafii 
Słubice, pod dowództwem komendanta Gminnego ZOSP RP w 
Słubicach - Wiesława Cichosza, a wśród nich m.in. Wiceprezes 

wychowanków czyli „Dzień Marchewki”. Tego dnia każdy przed-
szkolak miał element ubrania w kolorze pomarańczowym, a na 
głowie opaskę z marchewką. Podczas wspólnych zajęć dzieci 
utrwaliły wiadomości dotyczące marchewki oraz innych warzyw i 
ich znaczenie w odżywianiu. Przedszkolaki dowiedziały się, że jest 
ona bardzo zdrowym warzywem, które zawiera mnóstwo witamin 
i składników odżywczych. Jedzenie jej bardzo korzystnie wpływa 
na skórę, włosy oraz wzrok. Aktywnie uczestniczyły w zabawach 
ruchowych ze śpiewem, zabawach zręcznościowych („Wyścigi z 
marchewką”), rozwiązywały zagadki słowne i dotykowe („Zaczaro-
wany worek”) oraz  tańczyły przy muzyce z paskami pomarańczo-
wej bibuły. Ponadto zamieniły się w „zajączki” i chrupały 
marchewkę pokrojoną w plasterki. Nasi wychowankowie wykona-
li wspólnie z rodzicami marchewki z papieru. Szczególnie intere-
sujący i ciekawy był pokaz procesu przygotowania soku z 
marchwi. Dzieci mogły zobaczyć jak powstaje ten zdrowy sok, 
przygotowany przy użyciu sokowirówki, a potem odbyła się degu-
stacja. Był to dzień pełen radości, wspólnej zabawy połączonej ze 
zdobywaniem nowych wiadomości i doświadczeń. Po takiej 
dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie przedszko-
laki będą piękne, zdrowe i uśmiechnięte. Celem zajęć było: 
zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe warzyw, w szcze-
gólności marchewki, utrwalenie wiadomości z zakresu rozpozna-
wania i nazywania warzyw, kształtowanie postawy prozdrowotnej 
i nawyku spożywania surowych warzyw w postaci surówek, soków 
oraz integracja grupy.
Warzywne stworki
„Dzień Marchewki” stał się dla rodziców i ich dzieci inspiracją do 
wykonania warzywnych stworków. Bardzo dziękujemy za wspa-
niałe prace i zaangażowanie.
Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 10 listopada w przedszkolu odbyła się uroczystość „Paso-
wanie na przedszkolaka” podczas której większość dzieci po raz 
pierwszy wystąpiła przed tak liczną publicznością. Był to ich 
sceniczny debiut. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przed-
stawicieli organu prowadzącego. Swoją obecnością zaszczycili nas 
Pan Krzysztof Dylicki Wójt Gminy Słubice oraz  Pani Katarzyna 
Milczarek Przewodnicząca Rady Gminy. Również rodzice licznie 
przybyli na tę ważną uroczystość, podczas której ich pociechy 
stały się prawdziwymi przedszkolakami. Po części artystycznej 
Pani Jadwiga Zwierzchowska Dyrektor Przedszkola Samorządowe-
go w Słubicach pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Następnie wszyscy razem 
świętowali podczas wspólnego poczęstunku.
Wyjście do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
– oglądanie przedstawienia „Śpiąca królewna”, które wystawił 
szkolny teatrzyk „Iskierka”.
Podobnie, jak w poprzednich latach szkolny teatrzyk „Iskierka” 
zaprosił nas na przedstawienie. Tym razem była to bajka „Śpiąca 
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PROFILAKTYKA W NASZEJ GMINIE
Dziękujemy  serdecznie dzieciom za udział w konkursach jak 
również Dyrektorom Szkół i pedagogom za zaangażowanie w 
działania profilaktyczne samorządu.
W dniu 23 listopada 2015 roku w Gimnazjum Publicznym w 
Słubicach rozpoczęto realizację programu profilaktycznego 
,,Unplugged” realizatorem programu jest Centrum Profilaktyki i 
Reedukacji ,,ATELIER”. Program jest rekomendowany przez Krajo-
we Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani. ,,Unplugged” 
jest programem skierowanym do uczniów klas gimnazjalnych, 
główne cele programu to:
-  ograniczenie inicjowana używania substancji psychoaktyw-
nych:tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
- ograniczenie rozwoju intensywności używania substancji 
psychoaktywnych, tj. przejścia od fazy używania eksperymental-
nego do fazy używania problemowego.
Program trwa dwanaście godzin lekcyjnych, uczestnikami są 
uczniowie klas drugich Gimnazjum Publicznego w Słubicach. 
Organizatorem i koordynatorem programu jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach.

Jacek Markowski

Po raz kolejny Gmina Słubice uczestniczyła w ogólnopolskiej 
kampanii  profilaktyczno-informacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2015’’. W ramach tegorocznej kampanii odbyło się sześć konkur-
sów  indywidualnych. Konkursy te skierowane były do uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjum. Były to konkursy 
plastyczno -literackie, jak również konkurs  internetowy. Spośród 
uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, którzy brali udział w 
konkursach, kierownictwo ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” za 
pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Słubicach nagrodziło siedmioro uczniów: czworo 
z Gimnazjum Publicznego w Słubicach i troje ze Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach. Nagrody dla gimnazjalistów zostały wręczone 
podczas uroczystości związanych ze świętem odzyskania niepod-
ległości, które odbyło się w dniu 10 listopada 2015 roku, na sali 
gimnastycznej. Nagrody wręczyli: wójt Krzysztof Dylicki i przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek. Nagrody dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Słubicach zostały przekazane 
przez dyrektora szkoły Barbarę Gołaszewską i przewodniczącego 
GKRPA w Słubicach Jacka Markowskiego.  

kopcu – to praktyczna nauka patriotyzmu, praktyczna nauka 
tradycji narodowych”. Podkreślił również wagę pielęgnowania 
miejsc pamięci historycznej naszych przodków oraz znaczenie 
słowa patriotyzm na przestrzeni minionych dziejów. Pan Wójt 
oddał hołd wszystkim bohaterom walczącym o wolność Polski, a 
ukoronowaniem tej walki było odzyskanie wolności w roku 1918 i 
ustanowienie Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada.  Swoje 
wystąpienie zakończył słowami: „Święto Narodowe, które w tym 
miejscu, przy tak licznym zgromadzeniu i uroczystej oprawie dziś 
obchodzimy, jest doskonałym momentem do wyrażenia czci i 
powstańcom, co polegli w bitwie pod Zyckiem i tym, co w tym 
miejscu zostali straceni jak również wszystkim bohaterom, którzy 
w tej krwawej historii Polski nie ugięli się w walce. Cześć i chwała 
tym, co wywalczyli Polsce wolność!”
Następnie, przy tablicy pamięci złożono symbolicznie kwiaty i 
zapalono znicze, a na koniec organizatorzy zaprosili gości na 
„wojskową grochówkę”.                                                                 red.

Kościele pw. Św. Marcina w Słubicach, którą,  odprawił Proboszcz 
- Ksiądz Roman Batorski.
Następnie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach, zaproszeni goście, mieszkańcy Słubic 
oraz uczestnicy III Iłowskiego Marszu Niepodległości, przemasze-
rowali na ul. Wiślaną pod symboliczne historyczne miejsce - 
Kopiec Powstańców Styczniowych, którego odbudowę z udziałem 
pozyskanych środków zewnętrznych  nadzoruje Gmina Słubice.
Uroczystość przy Kopcu  poprowadził historyk - Sławomir Ambro-
ziak,   krótką modlitwę odmówił Proboszcz parafii w Słubicach - 
Ksiądz Roman Batorski, a wspomnienia z czasów walki Powstań-
ców przywołał Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Mariusz Bartos. 
Głos zabrał również Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, który 
przywitał zgromadzonych słowami: „Witam wszystkich, którzy 
zechcieli przybyć tutaj, aby na tej naszej słubickiej ziemi poczuć 
się cząstką wielkiej, pięknej, lokalnej wspólnoty narodowej. To 
dzisiejsze zgromadzenie w tym miejscu przy tym symbolicznym  

Bartos, wraz z Radnymi Rady Gminy, właściciel Pałacu w Słubicach 
i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej- Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej - Andrzej Ciołkowski, 
sołtys Sołectwa Słubice - Irena Janiszewska.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1200 Mszą Świętą w 

11 listopada br. odbyły się oficjalne uroczystości patriotyczne, 
których organizatorami była Mazowiecka Wspólnota Samorządo-
wa i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej i które  
swoim patronatem objęła Gmina Słubice i władze samorządowe.
W obchodach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice - Mariusz 
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ODSŁONIĘCIE KOPCA BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO

zarazem przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy 
Kopca, Antoniego Jelca – Przewodniczącego Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Katarzynę Stołoską-Fuz – 
reprezentującą Muzeum Mazowieckie w Płocku. Uroczystego 
poświecenia dokonał ks. Roman Batorski, następnie młodzież ze 
szkoły podstawowej w Słubicach wniosła na teren kopca flagi 
narodowe, po czym przystąpiono do odczytania Apelu Poległych, 
który treść kolejno odczytali: Sławomir Ambroziak, Mariusz 
Bartos oraz Łukasz Bartosiak. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza” oddała honorową 
salwę z broni czarnoprochowej. Wszyscy zaproszeni goście oraz 
liczne delegacje młodzieży, stowarzyszeń i mieszkańców składali 
wiązanki kwiatów i zapalali znicze.

W drodze wyjątku prowadząca uroczystość zezwoliła na zabranie 
głosu przez Mariusza Bieńka, który w pięknych słowach podzięko-
wał za zaproszenie do udziału w uroczystości, pogratulował jej 
organizatorom i podkreślił jak ważne dla kolejnych pokoleń jest 
pielęgnowanie takich miejsc i propagowanie historii małych 
ojczyzn. Orkiestra strażacka działająca przy OSP Słubice zagrała 
„Rotę”. Przez cały okres trwania uroczystości honorową wartę 
przy kopcu pełnili członkowie oddziału konnego OSP Słubice - 
Roman i Sebastian Jabłońscy oraz członkowie drużyny zuchowej 
działającej przy Szkole Podstawowej w Słubicach.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości, która 
miała miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. 
Uroczystościom towarzyszyła przygotowana przez Muzeum 
Mazowieckie w Płocku wystawa pt: „Cieniom Stycznia 1863”. 
Uczniowie szkół słubickich przywitali gości pięknie odśpiewaną 
piosenką Czerwonych Gitar pt. „Biały krzyż”, wprowadzając tym 
samym nastrój patriotyczny. Spotkanie poprowadzili: Katarzyna 

Odsłonięcie kopca  Bohaterów Powstania Styczniowego.
W niedzielę, 13 grudnia 1863 r. miała miejsce bitwa pod Zyckiem, 
będąca jedną z ostatnich potyczek Powstania Styczniowego. W 
152 rocznicę tego wydarzenia, w Słubicach dokonano odsłonięcia 
kopca Bohaterów Powstania Styczniowego.
Władze samorządowe gminy reprezentowali: wójt – Krzysztof 
Dylicki i przewodnicząca rady  – Katarzyna Milczarek. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło również:  Mariusza Bieńka - Staro-
sty Płockiego, Tomasza Kominka - dyrektora Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Płocku, Gabriela Wieczorka - Wójta Gminy 
Sanniki, Józefa Walewskiego – Radnego Powiatu Płockiego, mjr 
Jacka Blekickiego i Małgorzaty Popłacińskiej - przedstawicieli 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, Antoniego Jelca - 
Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Katarzyny 
Stołoskiej-Fuz – przedstawicielki Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku, Hilarego Januszczyka - pełnomocnika Starosty Płockiego 
ds. kombatantów, radnych oraz sołtysów Gminy Słubice, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy, pracowników jednostek, 
uczniów, przedstawicieli mediów oraz licznie zgromadzonych 
mieszkańców.
Zaplanowane na 13 grudnia uroczystości zainaugurowała msza 
święta celebrowana w  kościele p.w. św. Marcina, biskupa w 
Słubicach o godzinie 1200. Rozpoczynając mszę świętą ksiądz 
proboszcz Roman Batorski zaznaczył wagę daty 13 grudnia odno-
sząc tę datę do wprowadzenia stanu wojennego oraz daty potycz-
ki pod Zyckiem w czasie powstania styczniowego. Głoszący 
kazanie ksiądz rekolekcjonista podkreślił dużą rolę „małych 
ojczyzn” w przekazywaniu wiedzy historycznej kolejnym pokole-
niom.

Po mszy świętej odbył się przemarsz do miejsca uroczystości. W 
kolumnie przemarszu wzięły udział poczty sztandarowymi ze 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, ochot-
niczych straży pożarnych w Juliszewie, Piotrkówku, Słubicach i 
Wiączeminie Polskim oraz  sztandar Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza”, członkowie 
której występowali w strojach z epoki.
Tę część poprowadziła mieszkanka Słubic, członek Społecznego 
Komitetu Budowy Kopca - Zofia Kujawa. Przybyłych przywitał wójt, 
który wyraził podziękowania za tak liczne, mimo złej pogody 
uczestnictwo w tym ważnym dla gminy wydarzeniu. Wójt podkre-
ślił, że miejsce w który się znajdujemy stało się świadectwem 
heroizmu, a zarazem szacunku dla ofiar naszych przodków. Prowa-
dząca uroczystość, do ceremonii odsłonięcia kopca poprosiła: 
Krzysztofa Dylickiego – wójta, Katarzynę Milczarek – przewodni-
czącą, Mariusza Bartosa – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, a 

Po raz kolejny Gmina Słubice uczestniczyła w ogólnopolskiej 
kampanii  profilaktyczno-informacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2015’’. W ramach tegorocznej kampanii odbyło się sześć konkur-
sów  indywidualnych. Konkursy te skierowane były do uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjum. Były to konkursy 
plastyczno -literackie, jak również konkurs  internetowy. Spośród 
uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, którzy brali udział w 
konkursach, kierownictwo ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” za 
pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Słubicach nagrodziło siedmioro uczniów: czworo 
z Gimnazjum Publicznego w Słubicach i troje ze Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach. Nagrody dla gimnazjalistów zostały wręczone 
podczas uroczystości związanych ze świętem odzyskania niepod-
ległości, które odbyło się w dniu 10 listopada 2015 roku, na sali 
gimnastycznej. Nagrody wręczyli: wójt Krzysztof Dylicki i przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna Milczarek. Nagrody dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Słubicach zostały przekazane 
przez dyrektora szkoły Barbarę Gołaszewską i przewodniczącego 
GKRPA w Słubicach Jacka Markowskiego.  
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TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW
Starosty Płockiego „W Dolinie rzeki Wisły”. Reprezentująca nas 
drużyna zajęła IV miejsce. Korzystając z okazji dziękuję panom 
radnym i pracownikom samorządowym za udział w tym turnieju. 
Jednocześnie gratuluję zdobycia czwartego miejsca.

red.

10 października 2015 r. drużyna ze Słubic w składzie: Jacek 
Domżałowicz - kapitan, Sebastian Jabłoński, Bartosz Jachowicz, 
Dariusz Kujawa, Piotr Lenarcik, Rafał Maciaszek, Jacek Markowski, 
Krzysztof Stępniak,  wzięła udział w organizowanym w Bodzano-
wie otwartym turnieju samorządowców w piłce nożnej o puchar 

wojenne, wyraził ubolewanie, że coraz mniej jest żywych świad-
ków historii tej tragicznej wojny i zaznaczył, że należy zachować 
pamięć o naszej historii i naszych bohaterach, m.in. budując i 
pielęgnując miejsca pamięci takie jak Kopiec Bohaterów Powsta-
nia Styczniowego w Słubicach.
Józef Walewski – radny Powiatu Płockiego, przypomniał, że to za 
jego „wójtowania” opracowano koncepcję budowy kopca oraz 
wyraził podziękowania i radość z faktu, że obecnym władzom 
samorządowym udało się ten projekt zrealizować.
O oprawę artystyczną zadbał Zespół Tańca Ludowego „MAZOVIA”  
funkcjonujący przy Politechnice Warszawskiej, filia w Płocku. 
Zaprezentował on wiązankę pieśni patriotycznych. Na zakończe-
nie swoich występów zespół wraz ze stojącą publicznością odśpie-
wał hymn „Boże, coś Polskę”. 
Uroczystość zakończył występ orkiestry strażackiej przy OSP 
Słubice, która brawurowo wykonała utwory: „Rozszumiały się 
wierzby płaczące” oraz „Ojczyzno Ma”. W tej części uroczystości 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej prezentowała broń oraz stroje z 
epoki powstania.
Wszyscy obecni mogli skorzystać z poczęstunku w formie trady-
cyjnej grochówki, fasolówki, powideł i kiełbaski.  

Zadanie pn: „Budowa kopca Bohaterów Powstania Styczniowego 
w Słubicach” zostało zrealizowane w ramach programu grantowe-
go „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację 
Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły w porozumieniu z 
Bankiem Zachodnim WBK S.A., przy współpracy z Muzeum Mazo-
wieckim w Płocku.

red.

Milczarek – przewodnicząca rady i Artur Bedyk – dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej. Ważnym punktem tej części uroczystości 
było wręczenie mieszkance gminy Słubice, Halinie Bożenie Zalew-
skiej  medalu srebrnego „Za zasługi dla obronności kraju”. Aktu 
wręczenia medalu dokonali: przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w osobach mjr Jacka Blekickiego i Małgorzaty Popła-
cińskiej przy asyście wójta Krzysztofa Dylickiego i przewodniczącej 
Katarzyny Milczarek.
Goście mogli obejrzeć film będący rekonstrukcją wydarzeń 
powstania styczniowego na terenie ziemi gostynińskiej. Historyk i 
właściciel pałacu w Słubicach - Sławomir Ambroziak, w ciekawej 
narracji przedstawił rys historyczny wydarzeń z tamtych lat.
Mariusz Bartos jako przewodniczący Społecznego Komitetu 
Budowy Kopca opowiedział o inicjatywie i podejmowanych 
działaniach przez komitet. Wspomniał w swojej wypowiedzi 
osoby bez których wskazówek budowa kopca byłaby niemożliwa.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki, który 
podziękował komitetowi na czele z Mariuszem Bartosem za 
podjęcie tak cennej inicjatywy. Podziękował również wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do budowy kopca. Szczególne 
podziękowania skierował do wszystkich sponsorów oraz w tym 
właścicielom gruntów, którzy nieodpłatnie użyczyli gminie teren 
pod lokalizację pomnika. Wójt podkreślił, że realizacja tego 
projektu mogła zakończyć się w tym roku, dzięki grantowi w wyso-
kości 10.000 zł, który gmina uzyskała z Fundacji Banku Zachodnie-
go WBK w ogólnopolskim  konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
Gmina Słubice znalazła się wśród 37 nagrodzonych laureatów 
spośród 259 wniosków z województwa mazowieckiego. 
Antoni Jelec – kombatant II wojny światowej, wspomniał czasy 
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INFORMACJE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE SEZONU NA „ORLIKU”
realizowanych  zajęć nasi Animatorzy prowadzili gry i zabawy, 
treningi z piłki koszykowej, piłki siatkowej, unihokeja, tenisa stoło-
wego,  tenisa ziemnego oraz piłki nożnej. Na kolejne orlikowe 
zajęcia zapraszamy już w marcu przyszłego roku.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia b.r. zakończyły  się 
prowadzone przez Animatorów zajęcia  na słubickim ORLIKU. W 
sezonie marzec- listopad wszyscy zainteresowani mogli skorzystać 
z boiska wielofunkcyjnego oaz z boiska do piłki nożnej. W ramach 

nościowy czek odebrał Prezes jednostki OSP Słubice – Marek 
Tarka, a obok jednostki OSP Słubice, darowiznę otrzymała 
również jednostka OSP Juliszew.

Również tego samego dnia obradował Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach, podczas 
którego omówiona zastała bieżąca działalność OSP z terenu 
gminy. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego – Józef Walewski, Komendant Gminny – Wiesław 
Cichosz oraz Wójt Gminy Słubice, Sekretarz Zarządu – Krzysztof 
Dylicki.
11-go października druhowie z jednostki OSP Słubice uczestniczyli 
w pięknej uroczystości 90-lecia istnienia OSP Nowy Duninów, 
podczas której poświęcony i przekazany został nowy średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy GBA Mercedes-Benz Atego, którego 
podobnie jak dla OSP Słubice, zabudowała firma Bocar.

21-go października druhowie z jednostki OSP Słubice przygotowa-
li pokaz dla uczestników Targów Edukacyjnych zorganizowanych 
przez Publiczne Gimnazjum w Słubicach. Pokazy polegały na 
alarmowym dojeździe oraz gaszeniu symulowanego pożaru. Po 
zakończeniu pokazu Prezes – Marek Tarka i Sekretarz – Michał 
Dylicki omówili: elementy, które zostały wcześniej zaprezentowa-
ne oraz ogólne funkcjonowanie OSP.
8-go listopada druhowie z jednostek: OSP Słubice, OSP Łaziska, 
OSP Grzybów i OSP Sielce przywitali w Parafii Słubice Biskupa 
Józefa Zawitkowskiego.
11-go listopada druhowie z jednostek OSP z Gminy Słubice, wraz 
z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w obchodach rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

IV kwartał tradycyjnie, jak co rok, jest najspokojniejszym pod 
względem interwencji. W miesiącach od października do połowy 
grudnia strażacy z OSP Słubice interweniowali dziewięciokrotnie. 
Pięć razy interwencje dotyczyły pożarów (dwa razy płonął śmiet-
nik na cmentarzu parafialnym w Zycku Polskim, pożar strawił 
również pustostan w miejscowości Jamno oraz dwa razy strażacy 
gasili słomę, połączoną z obornikiem w miejscowości Świniary). 
Dwukrotnie strażacy interweniowali do powalonych drzew i 
gałęzi. Raz miało to miejsce w miejscowości Świniary, gdzie bobry 
powaliły na drogę gminną całe drzewo, a raz w miejscowości 
Rybaki porywisty wiatr złamał gałąź. W tym kwartale strażacy ze 
Słubic zabezpieczali również lądowanie śmigłowca LPR, który 
lądował w miejscowości Wymyśle Polskie, w celu pomocy popa-
rzonej starszej kobiecie. Niestety kobieta zmarła w szpitalu w 
Płocku. Ostatnia interwencja dotyczyła wypadku drogowego w 
miejscowości Wymyśle Polskie, gdzie zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dodatkowo jeden 
z pożarów (śmietnika w Zycku Polskim), gasił zastęp PSP z JRG 2 w 
Płocku, ponieważ w tym czasie strażacy z OSP Słubice walczyli z 
pożarem pustostanu, a wsparcie zastępu PSP nie było tam 
konieczne. Pozostałe jednostki w tym kwartale nie interweniowa-
ły.
W październiku z żalem pożegnaliśmy Członka Honorowego OSP 
Słubice, byłego naczelnika jednostki, weterana II Wojny Świato-
wej – Druha Tadeusza Dylickiego oraz Prezesa jednostki OSP 
Łaziska – Druha Józefa Dobaczewskiego. Pogrzeby odbywały się 
zgodnie z tradycją strażacką, przy obecności sztandarów wielu 
jednostek OSP, Orkiestry Dętej OSP Słubice oraz dźwiękach syren 
zamontowanych na strażnicach i samochodach strażackich.
4-go października w Soczewce odbyła się kolejna edycja konkursu 
ekologicznego dla członków OSP z terenu powiatu płockiego. 
Gminę Słubice w konkursie reprezentowały: OSP Słubice, MDP 
Słubice, OSP Łaziska, OSP Wiączemin Polski oraz OSP Juliszew. 
Ogromny sukces odniosły drużyny jednostki OSP Słubice, które 
zajęły dwukrotnie I miejsce zdobywając pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Drużyna OSP Słubice wystąpiła 
w składzie: Michał Dylicki, Renata Maślanka i Krzysztof Dobaczew-
ski, a drużyna MDP Słubice: Paulina Zwierzchowska, Igor Milczar-
ski i Kamil Bolmowski.

10-go października w Warszawie miała miejsce gala Fundacji 
Orlen i PKN Orlen, podczas której wręczone zostały pamiątkowe 
czeki, a co za tym idzie darowizny sprzętowe i finansowe. Okolicz
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„PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU”

GALERIA ZDJĘĆ - DRUGA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚĆI ODSŁONIĘCIA KOPCA

Do wszystkich uczestników spotkania w najbliższym czasie przeka-
zane zostaną okolicznościowe zaproszenia.

red.

Informujemy, że kolejne spotkanie pokoleń odbędzie się w sobotę 
9 stycznia 2016 roku.

„SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
W planie spotkania: występy , poczęstunek, wspólna zabawa 
taneczna.
Do uczestników spotkania przekazane zostaną okolicznościowe 
zaproszenia.
Szczegółowych informacji udziela GOPS w Słubicach – tel. 24 
231-17-44

red.

Gmina Słubice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
uprzejmie informują że w dniu 11 stycznia 2016 roku o godz. 1600 
w Sali Bankietowej RAFALLO, Bończa 29A odbędzie się kolejne, 
coroczne „Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży” z terenu 
gminy Słubice i ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego  w 
Mocarzewie.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK przyjmuje odpady po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 -1500. Telefon 
kontaktowy 669-314-116. Nie wolno przerzucać odpadów przez 
bramę i ogrodzenie oraz pozostawiać ich poza ogrodzeniem w 
pobliżu PSZOK-u.
Dowożone do PSZOK-u odpady bezwzględnie pochodzić muszą z 
gospodarstw domowych, a nie z przedsiębiorstw!

red.

W Słubicach, przy ul. Szkolnej, (brama przed wjazdem do szkoły) 
funkcjonuje  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).
Do PSZOK-u we własnym zakresie można dowieźć odpady, których 
chcemy pozbyć się z gospodarstw domowych pomiędzy zbiórkami 
objazdowymi. Przykładowe rodzaje odpadów przyjmowanych w 
PSZOK-u to: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe i zużyte opony. 

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

Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, 
znaleźć można na bieżąco na stronie: 

Agencja Reklamowa „Drukujemy Marzenia”
Piotr Piecka, Grzybów 64, 09-533 Słubice

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

WYKONANIE:

REDAKCJA:


