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Jeszcze stosunkowo niedawno wielu z nas narzekało na nadmierne opady śniegu, mokrą wiosnę, podtopione 
pola, wypełnione i często niedrożne rowy melioracyjne.
Sytuacja się zmieniła i od pewnego czasu głównym powodem do narzekań i sporym problemem jest ciepła 
bezśnieżna zima, sucha wiosna oraz brak opadów, szczególnie w maju i czerwcu br.
W zestawieniu z wysokimi temperaturami, utrudniającymi egzystencję mieszkańcom gminy – było to główną 
przyczyną, niedostatecznej wilgotności gleby dla zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normal-
nej gospodarki w rolnictwie.
W związku z powstałą sytuacją wzrósł kilkakrotnie pobór wody z sieci gminnej co spowodowało spadek ciśnie-
nia w sieci i okresowy niedobór wody, niezbędnej chociażby do zaspokojenia najważniejszych potrzeb 
bytowych u znacznej części odbiorców.

Niestety, w dużej mierze mieszkańcy sami potęgowali występowanie tego problemu, poprzez wykorzystywanie znacznych ilości wody z 
sieci wodociągowej m.in. do podlewania upraw, trawników i przydomowych ogródków. Takie postępowanie sprawiło, że mimo ciągłej 
pracy pomp na ujęciach, zaopatrywanie w wodę wszystkich odbiorców zostało zakłócone.
Dlatego już na początku czerwca br. wystosowałem do mieszkańców – odbiorców sieci wodociągowej – apel o racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie wodą pitną, a także wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.
Tak trudnej sytuacji na terenie gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę jeszcze nie było.
Jak wynika z analizy map geologicznych terenu gminy, warunki hydrologiczne w gminie są dobre, są zasoby wody kwalifikowane do wód 
czwartorzędowych. Dlatego też rozważam możliwość budowy dodatkowej Stacji Uzdatniania Wody, gdyż jak pokazała tegoroczna rzeczy-
wistość, przy tak rozbudowanej sieci wodociągowej, istniejące Stacje Uzdatniania Wody w Bończy i Grzybowie, nie są w stanie w okresie 
zwiększonego poboru, zapewnić właściwego zaopatrzenia w wodę z zachowaniem niezbędnych parametrów.
Zleciłem również przygotowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bończy. Chciałbym, aby wszystkie stacje i te 
istniejące i docelowo ta planowana, były ze sobą połączone, aby w razie potrzeby mogły się wspomagać, co zapewni utrzymanie dostaw 
wody na odpowiednim poziomie.
Sytuacja, którą wspólnie przeżywaliśmy, uświadomiła nam jak cennym bogactwem jest woda. Pamiętajmy o tym, kiedy jej używamy.
Miejmy  świadomość, że w skali globalnej zasoby wody bezpiecznej do picia, kurczą się błyskawicznie, że ogromna większość wody na 
Ziemi jest słona. Tylko 3% zasobów stanowi woda słodka, której 70% uwięzione jest w lodowcu. Oznacza to, że woda dostępna do picia to 
zaledwie 1% światowych zasobów wodnych.
Dlatego też oszczędzajmy wodę, bo tym samym wpływamy nie tylko na ochronę jej zasobów, ale również oszczędzamy energię potrzebną 
do dostarczenia wody. Oszczędzając wodę pomagamy sobie nawzajem. 
            Wójt Krzysztof Dylicki
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14 maja 2015 r. – VII sesja Rady Gminy
Miejsce obrad sesji wyznaczone zostało w sali widowiskowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Debatowanie w tym 
miejscu ściśle związane było z obchodzonym XII Ogólnopolskim 
„Tygodniem Bibliotek” (8-15 maja), w który aktywnie włączyła się 
nasza placówka. Uwzględniając powyższe oraz doceniając ogrom 
działań biblioteki władze Gminy Słubice złożyły na ręce pana 
Artura Bedyka dyrektora placówki okolicznościowy adres. Wójt 
Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milcza-
rek wręczyli upominki dla placówki, które mogą być wykorzystane 
jako nagrody w organizowanych w przyszłości konkursach.
Do udziału w sesji zaproszony został pan Tomasz Krystecki, który 
pełnił funkcję sołtysa sołectwa Budy w kadencji 2011-2014 a z 
uwagi na stan zdrowia musiał z niej zrezygnować. W liście kiero-
wanym do pana Tomasza Krysteckiego wspomniano charyzmę z 
jaką zabiegał o pomyślnie zakończony remont drogi powiatowej 
przebiegającej przez sołectwo.
Poza wyżej wskazanymi doniosłymi aktami sesji w toku jej obrad 
wysłuchano informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 
rok 2014, którą przedłożył kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pan Jacka Laska oraz sprawozdania z realizacji projek-
tów ze środków pozyskiwanych z zewnątrz w roku 2014, którą 
przedłożyła podinspektor pani Renata Maślanka.
W sprawach różnych radny Łukasz Bartosiak przedkładał informa-
cję z wyjazdowego posiedzenia kierowanej przez Niego komisji 
Rady, w ramach którego członkowie komisji z udziałem Wójta i 
Przewodniczącej Rady odwiedzili środowiska korzystające z 
pomocy opiekunek i ubiegające się o taką pomoc. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przygotowanie i 
uczestnictwo w XVII Powiatowym Dniu Ziemi. Zauważyła, że nowy 
namiot promujący gminę cieszył się dużym zainteresowaniem a 
wiele atrakcji przyciągnęło mieszkańców i przyjezdnych mimo 
kiepskiej pogody.
W ramach dyskusji poruszano m.in. sprawę remontu drogi 
wojewódzkiej 575, dodatkowego przejścia dla pieszych w 
centrum Słubic, konieczności wykaszania poboczy i podcinania 
gałęzi przy drogach gminnych i powiatowych, które znacząco 
ograniczają widoczność przez co stwarzają niebezpieczeństwo dla 
uczestników ruchu drogowego. Wójt Gminy poza sprawozdaniem 
z działalności międzysesyjnej przedłożył obszerną informację 
dotyczącą ustaleń ze spotkania z panem Mirosławem Kaczmar-
kiem w obecności radnej Krystyny Wojtalewicz na temat drogi 
wojewódzkiej 575. Ponadto poinformował o postępie prac 
związanych z remontem ośrodka zdrowia w Słubicach.
29 czerwca 2015 r. - VIII sesja Rady Gminy
29 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się VIII sesja 
Rady. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2014 
roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpie-
czeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. 
Ocenę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Słubice 
przedstawił pan Marcin Gawin – kierownik ogniwa prewencji 
Komisariatu Policji w Gąbinie. Pan Wójt zauważył, że współpraca z 
dzielnicowym układa się bardzo dobrze. Możliwe, że w przyszłości 
zostanie ograniczona ilość dni przyjmowania interesantów przez 
pana Piotra Rybciaka do jednego, ponieważ nie ma aż tak dużego 
zapotrzebowania co  jest dobrym objawem. Ocenę stanu przeciw
pożarowego przedstawił zgromadzonym pan Wiesław Cichosz - 

Komendant Gminny ZOSP RP. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za pracę strażaków nie 
tylko podczas akcji gaszenia pożarów, ale także za zabezpieczania 
terenu, pomoc w przygotowaniach każdej imprezy i bardzo dobrą 
współpracę między gminą a Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi. 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest działaniem 
poprzedzającym podjęcie uchwały w tej sprawie oraz kolejnej 
uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu. Sposób postępowania poprzedzające-
go udzielenie absolutorium jest określony ustawą. Prowadząca 
obrady VIII sesji przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milcza-
rek przypomniała radnym, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 
0050.20.2015 z dnia 24 marca 2015 roku zostało przedstawione 
Radzie Gminy Słubice sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Słubice i sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzą-
dowej instytucji kultury za rok 2014 wraz z informacją o stanie 
mienia Gminy Słubice za rok 2014. Następnie, bez zbędnej zwłoki, 
dokumenty te zostały doręczone za pokwitowaniem wszystkim 
radnym. W dniu 27 maja 2015 roku Komisja Rewizyjna, a następ-
nie w dniu 19 czerwca 2015 roku wszystkie Komisji Rady Gminy 
odbyły posiedzenia, na których podjęły szczegółową dyskusję nad 
wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2014 rok zwracając 
główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydatków oraz realiza-
cję inwestycji. Po wyczerpującej tematycznie dyskusji Komisje 
wyraziły pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wykonania 
budżetu za 2014 rok we wszystkich jego aspektach. Do przed-
łożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 
opinię swą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Warszawie (16.04.2015r.). W sprawie sprawozdania wypo-
wiedziała się  Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Komisja wypraco-
wała swój wniosek 27 maja i przekazała go do RIO. Do wypraco-
wanego przez komisję wniosku skład orzekający RIO wydał 1 
czerwca br. pozytywną opinię. W świetle przedstawionych doku-
mentów szeroko omawianych na posiedzeniach komisji oraz sesji 
Rada Gminy Słubice jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2014 rok a także udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Mariusz Bartos, przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Jadwiga Lewandowska oraz radny Rady Powiatu w 
Płocku Józef Walewski złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Wójtowi 
Gminy Krzysztofowi Dylickiemu. W krótkim przemówieniu podzię-
kował on za pracę nad budżetem i jego realizacją radnym,
sołtysom i pracownikom urzędu.
Dodatkowo na sesji zmieniano uchwałę budżetową Gminy Słubice 
na 2015 rok, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w m. Leonów obejmujący ustalenia-
mi działki nr ewid. 128 i 129 w obrębie Leonów o powierzchni ok.  

NASZE GMINNE SPRAWY
RADA GMINY SŁUBICE
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Puławach. Na 3064 gminy w Polsce tylko 412 gmin w 7 wojewódz-
twach jest aktualnie zagrożonych klęską suszy. Z raportu nr 3 
(obejmującego okres od 21 kwietnia do 20 czerwca br.) wynika, że 
w gminie Słubice suszą zagrożone są tylko uprawy zboża jarego. 
Na dzień 24 czerwca br. w powiecie płockim wójt żadnej gminy 
nie wystąpił do wojewody z wnioskiem o powołanie komisji ds. 
szacowania szkód w uprawach rolnych z powodu suszy. Wojewo-
da opiniuje takie wnioski na podstawie rzeczonego monitoringu. 
W okresie po 20 czerwca padał deszcz, więc prawdopodobnie w 
następnym raporcie nie będzie już wymienionej żadnej uprawy 
zagrożonej suszą.
W „Sprawach różnych” zgromadzeni t.j. radni i sołtysi poruszyli 
następujące tematy: konieczność naprawy nawierzchni dróg, 
przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drogach, wycięcia zakrza-
czeń oraz wykaszania poboczy dróg w tym także usunięcia niektó-
rych drzew rosnących przy drogach. Na wszystkie tematy zgłoszo-
ne w tym punkcie Wójt Gminy Krzysztof Dylicki udzielił ustnych 
odpowiedzi w trakcie sesji. Część z nich stanowi podstawę natych-
miastowego podjęcia działań przez administrację samorządową.

red.

NASZE GMINNE SPRAWY

Na podkreślenie zasługuje fakt, że trzech sołtysów sprawuje 
jednocześnie mandat radnego gminy. Wśród sołtysów jest 7 
kobiet i 11 mężczyzn. W skład rad sołeckich wybrano łącznie 54 
osoby.
W wyborach wzięło udział 496 mieszkańców na 3709 uprawnio-
nych do głosowania co stanowi 13%.
W trakcie zebrań mieszkańcy przedstawiali swoje postulaty oraz 
mieli okazję czynnie uczestniczyć w dyskusji z panem wójtem 
Krzysztofem Dylickim. W spotkaniach brali udział radni w tym 
przewodnicząca, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji.
W czwartek 7 maja 2015 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Słubice z inicjatywy Krzysztofa Dylickiego wójta odbyła się narada 
z sołtysami.
Była to pierwsza wspólna narada po zakończonych niedawno 
wyborach rad sołeckich. Spotkanie miało charakter organizacyjny,
a dla nowych sołtysów także zapoznawczy. Zaproszenie na spotka-
nie przyjęło piętnastu sołtysów. W naradzie uczestniczyli ponad-
to: wójt Krzysztof Dylicki, sekretarz gminy Barbara Kamińska, 
skarbnik gminy Henryka Bednarek jak również podinspektorzy 
tut. Urzędu tj. panie: Anna Rudzka, Agata Gościniak i Nikola Jaros.
Narada rozpoczęła się uroczystym akcentem. Pan Wójt złożył 
zgromadzonym gratulacje z okazji wyboru. Podkreślił również, że 
dla każdego z nich powierzenie funkcji sołtysa jest nie tylko 
pięknym, ale też zobowiązującym dowodem zaufania mieszkań-
ców. Pan Krzysztof Dylicki - zadeklarował, że dołoży wszelkich 
starań, aby wspomóc sołtysów w ich działaniach,  tak by były one 
jak najbardziej efektywne.
Zarówno podczas zebrań wiejskich jak również w trakcie narady 
sołtysów jedną z najczęściej poruszanych spraw przez mieszkań-
ców był stan dróg w sołectwach, szczególnie powiatowych, 
położonych na terenie Gminy Słubice oraz drogi wojewódzkiej 
575. Zgłoszono fakt złego stanu poboczy oraz nadmiernej ilość 
krzewów i gałęzi drzew, które utrudniają widoczność na 
drogach.Ponadto mówiono o potrzebach inwestycyjnych 
dotyczących oświetlenia.
Znaczna część dyskusji zdominowana została poprzez sprawy 
związane z ochroną środowiska. Zasygnalizowano pojawianie się 
na ternie gminy „dzikich wysypisk”. Niepokój  mieszkańców budzi 
fakt dzików niszczących uprawy rolne jak i też ilość bobrów, któr 
niszczą drzewa oraz powodują szkody w wałach przeciwpowo-
dziowych.  

SOŁTYSI I CZŁONKOWIE RAD SOŁECKICH WYBRANI

4,1 ha, a także powołano zespół ds. opiniowania kandydatów na 
ławników sądowych. W skład zespołu wchodzi 4 radnych w tym 
przewodnicząca Rady Katarzyna Milczarek. Gminie Słubice 
zgodnie z informacjami sądu przysługuje    prawo wyboru 1 ławni-
ka do Sądu Rejonowego w Gostyninie. W terminie wyznaczonym 
do zgłoszenia kandydatów została zgłoszona jedna osoba. 
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” zgłoszono zapytania 
dotyczące rozwiązania problemu niedoboru wody, który występo-
wał w okresie bezdeszczowym oraz możliwości wybudowania 
wodociągu dla 3 rodzin w miejscowościach Wiączemin Polski, 
Rybaki i Nowosiadło. Wyczerpujących informacji w tym zakresie 
udzielił Wójt. Zgłoszono zapytanie dotyczące zgłoszenia do 
wojewody wniosku o wystąpieniu na terenie gminy klęski suszy w 
rolnictwie.
Wyjaśnień w sprawie wniosku do wojewody o powołaniu zarzą-
dzeniem komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych z 
powodu suszy udzielił podinspektor pan Marek Nowakowski.
 Wszystkie gminy w Polsce są monitorowane przez Państwowy 
Instytut Badawczy Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Stosownie do uchwały podjętej przez Radę Gminy oraz zgodnie 
z zarządzeniami Wójta w dniach od 16 marca 2015 r. do 28 marca 
2015 r. we wszystkich osiemnastu sołectwach gminy Słubice 
przeprowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich na 
kadencję 2015-2019. Zarówno kadencja sołtysa jak i rady sołec-
kiej, która wspomaga działania sołtysa trwa 4 lata. Tradycyjnie po 
wyborach samorządowych, mieszkańcy decydują o wyborach 
włodarzy swoich sołectw, zgodnie z uregulowaniami obowiązują-
cymi  w Gminie.

SKŁAD OSOBOWY RAD SOŁECKICH W GMINIE SŁUBICE 2015-2019

Nowych sołtysów wybrali mieszkańcy: Jamna, Zycka Nowego i 
Nowosiadła. W pozostałych sołectwach funkcję tę piastować 
będą dotychczasowi włodarze.

Lp. Sołectwo Przewodniczący
Rady Sołeckiej (Sołtys)

Członkowie
Rady Sołeckiej

1 Alfonsów Stanisław Szymański Lucyna Gontarek
Renata Michalska

2 Budy Elżbieta Machała Krzysztof Machała
Włodzimierz Podleśny

3 Grabowiec Mirosława Górska Danuta Bartosiak
Mirosław Budka

4 Grzybów Andrzej Wojno Jerzy Cierlicki
Halina Kaczmarek

5 Jamno Stanisław Walczak Mariusz Bartos
Marek Walczak

6 Juliszew -Sady Dariusz Woliński Ireneusz Nowicki
Władysław Świderski

7 Łaziska Krystyna Wojtalewicz Małgorzata Maślanka
Jerzy Lenarcik

8 Nowosiadło Krzysztof Józwik Beata Matulka
Stanisław Józwik

9 Nowy Wiączemin Sławomir Januszewski Ewelina Faryn – Górska
Henryk Mazurski

10 Piotrkówek Henryk Kordalewski Edward Dymek
Waldemar Mosakowski

11 Potok Elżbieta Karasek Czesława Majewska
Mirosław Kwiatkowski

12 Rybaki Anna Milewska Franciszek Józwik
Marek Ryfa

13 Słubice Kazimiera Janiszewska Krystyna Dudkiewicz
Krystyna Wawrzyńczak

14 Świniary Ryszard Ziółkowski Józef Milczarski
Stanisław Szymczak

15 Wiączemin Polski Małgorzata Cichosz Marianna Zawadzka
Ryszard Olczak

16 Wymyśle Polskie Bogdan Ryfa Grzegorz Januszewski
Krzysztof Stańczak

17 Zyck Nowy - Leonów Michał Ryfa Agnieszka Marzec
Marianna Kwiatkowska

18 Zyck Polski Jerzy Józwik Barbara Lenarcik
Dariusz Nowicki
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zgłoszonych w tracie spotkań udzielono wyjaśnień i informacji.
Wszystkich sołtysów zarówno tych, którzy piastują funkcję sołtysa 
po raz kolejny jak i tych nowo wybranych zachęcamy do dalszej 
aktywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Słubice.

red. 

nia ofert wyznaczono na 22 czerwca 2015 r. 
Złożonych zostało 5 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FRANCE-GOST Sp. z 
o.o. z Gostynina. 

red.

NASZE GMINNE SPRAWY

PRZETARG ULICA MAZOWIECKA

Zebrania jak również narada przebiegały w miłej atmosferze i 
opierały się na merytorycznej dyskusji. Pozwoliły na bezpośredni 
kontakt władz gminy z mieszkańcami. Umożliwiły wyjaśnienie 
wielu istniejących  problemów oraz poznanie nowych pomysłów 
na rozwój poszczególnych sołectw. Na większość wniosków  

5 czerwca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie 
BIP Urzędu zamieszczono ogłoszenie dotyczące zamówienia 
publicznego na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Mazowiec-
kiej w miejscowości Słubice”. Jako kryteria oceny ofert wskazane 
zostały cena- 95 punktów  i gwarancja - 5 punktów. Termin składa- 

11 uczniów ze szkół podstawowych. Ogółem przyznano stypendia 
motywacyjne w kwocie 22 100,00 zł. Listy gratulacyjne rodzicom 
zostały wręczone podczas zakończenia roku szkolnego. Pan 
Krzysztof Dylicki wójt i pani Katarzyna Milczarek przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice wręczyli listy rodzicom uczniów klas III gimna-
zjum. Pan wójt wręczył listy rodzicom uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Świniarach. Pani Barbara Kamińska sekretarz gminy wręczy-
ła listy rodzicom uczniów klas I i II Gimnazjum, natomiast pan 
Łukasz Bartosiak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Mieszkalnictwa wręczył listy rodzicom uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach.                  red.

STYPENDIA MOTYWACYJNE WÓJTA GMINY

KONKURS „ŚWIAT BEZ PRZEMOCY”

29 czerwca 2015r. wypłacone zostały stypendia motywacyjne w 
ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady 
Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku uprawnionymi do 
uzyskania stypendium o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy 
Słubice są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz ucznio-
wie gimnazjum. Stypendium przyznawane jest za szczególne 
osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia w olimpiadach przedmioto-
wych oraz za znaczące sukcesy  indywidualne w zawodach sporto-
wych na szczeblu wojewódzkim. Kryteria określone w uchwale 
spełniło 29 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Słubice, w 
tym 18 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Słubicach i

wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę.
Po obejrzeniu prac komisja postanowiła  przyznać nagrody w 
przewidzianych regulaminem kategoriach:
- dzieci z Przedszkola Samorządowego w Słubicach: miejsce I – 
Gabriel Warmke, miejsce II- Nataniel Śliwiński, miejsce III –Natalia 
Jakubowska.Wyróżnione zostały prace:Patryka Rzepeckiego i 
Nikoli Pałubickiej.
- uczniów szkół podstawowych:m iejsce I -  Wojciech Zwierzchow-
ski-kl. II Szkoła Podstawowa w Słubicach, miejsce II – Adam 
Pietrzyk-kl. IV Szkoła Podstawowa w Piotrkówku, miejsce III – 
Nikola Szewczyk-kl. ,,0 ” Szkoła Podstawowa w Słubicach. Wyróż-
nione zostały prace: Patrycji Grzybowskiej-kl. IVb Szkoła Podsta-
wowa w Słubicach i Bartłomieja Wolińskiego – kl. V Szkoła Podsta-
wowa w Świniarach.
- uczniów Publicznego Gimnazjum w Słubicach: miejsce I – Justy-
na Józwik-kl. IIb, miejsca II- Karolina Żółtowska-kl. IIa, miejsce III – 
Katarzyna Cichosz-kl. Ib.
Wyróżnione zostały prace:Małgorzaty Strzeleckiej-kl. Ia oraz Zofii 
Machała-kl. Ib.
Nagrody i dyplomy dla wszystkich zwycięzców zostały wręczone 
podczas I Gminnego Dnia Dziecka
Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom oraz opiekunom za udział w konkursie.
 Renata Janiszewska, Jacek Markowski

22 maja 2015 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Słubicach  odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Gminnego 
Konkursu Plastycznego pt. ,, Świat bez przemocy”, adresowanego 
do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
Gminy Słubice.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w 
składzie: Krzysztof Dylicki- wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milcza-
rek- przewodnicząca Rady Gminy, Jacek Laska – kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jacek Markowski – przewodni-
czący GKRPA. Renata Janiszewska - przewodnicząca Zespołu  Inter-
dyscyplinarnego.
Oceniając pracę, komisja konkursowa brała pod uwagę: technikę 
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operacyjnego FIO, Grzybowianki nagrały swoją płytę „Pieśni i 
przyśpiewki ludowe”. To wielkie osiągnięcie i powód do dumy. Od 
roku 2006 zespół bierze udział w Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi 
Kujawskiej i Mazowieckiej „Od kujawiaka do oberka” w Łącku (w 
październiku br. planowane jest wystawienie na tejże scenie 
„wesela słubickiego” możliwego do zrealizowania dzięki mikrodo-
tacji pozyskanej w ramach projektu „Mały kwiatku czerwony” z 
FIO – Mazowsze lokalnie 2015), a także cyklicznie występuje na 
Giełdzie Rolniczej w Łącku. Grupa posiada obecnie 14 pucharów, 
10 statuetek oraz 54 dyplomy. Ponadto, dysponuje dobrej jakości 
własnym sprzętem muzycznym i instrumentami. Wszyscy wystę-
pują w barwnych, oryginalnych strojach szytych przez twórczynię 
ludową z Łowicza.  Coraz bardziej napięty grafik koncertów, 
konkursów i przeglądów świadczy nie tylko o popularności Zespo-
łu, ale także o wysokim poziomie artystycznym przykuwającym 
oko i ucho niejednego odbiorcy. Już w tym roku Grzybowianki 
dały ponad 15 występów na terenie gminy i powiatu. 
Zespół wystąpił m.in. podczas Gminnego Dnia Seniora „Przekaż-
my sobie znak pokoju”, kolędowania w Gminnej Bibliotece 
Publicznej, kolędowania w grzybowskiej Arce, piątej rocznicy 
katastrofy smoleńskiej przy pomniku 96 dębów w Grzybowie, 
Dnia Ziemi w Słubicach. Grzybowianki koncertowały w Płocku dla 
organizacji pozarządowych, brały udział w Przeglądzie Zespołów  
w Rogozinie zajmując III miejsce oraz w I Konkursie Amatorskiej 
Twórczości Zespołów Senioralnych w Płocku zdobywając miejsce 
II. Działalność zespołu to także koncerty i audycje muzyczne dla 
uczniów, warsztaty ludowe oraz pogadanki edukacyjne na temat 
folkloru. Ostatnie spotkanie odbyło się z uczniami S.P. w Słubicach 
oraz przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego ze Słubic i z 
Gostynina.

 

W roku 2015 zaplanowanych jest jeszcze kilkanaście występów 
podczas których zaprezentowany będzie program łowicki (gra 
kapeli ludowej, śpiew i taniec). Działalność zespołu, sukcesy i 
możliwość realizowania muzycznych pasji nie byłaby możliwa bez 
wsparcia i życzliwości lokalnego Samorządu (autobus, pomoc w 
pisaniu projektów, rozliczenia) oraz podległych mu jednostek, w 
szczególności Gminnej Biblioteki Publicznej w której w ostatnim 
czasie odbywa się wiele prób, a także miejscowych szkół i przed-
szkola, gdzie prowadzone są spotkania muzyczne z najmłodszymi. 
Cichym marzeniem wszystkich członków zespołu jest powiększe-
nie składu osobowego, nabór młodego pokolenia pasjonatów 
muzyki oraz wydanie drugiej płyty z muzyką ludową. Osoby 
kochające muzykę zapraszamy do różnorodnych form współpracy 
oraz do wstąpienia w szeregi Zespołu.

Łukasz Bartosiak  

STREFA KULTURY
GMINA SŁUBICE MUZYKĄ STOI - SŁÓW KILKA O ZESPOLE LUDOWYM GRZYBOWIANKI
Nie ma zapewne osoby z terenu Gminy Słubice,  powiatu płockie-
go, a może nawet województwa, która nie słyszałaby o Zespole 
Ludowym Grzybowianki. Dwadzieścia osiem lat działalności 
artystycznej to  bez wątpienia „kawał” historii, która już na stałe 
wpisała się w dzieje naszej małej ojczyzny. Były lata lepsze i gorsze 
– tak o swojej muzycznej przygodzie mówią członkowie Zespołu, 
mając na uwadze m.in. kwestie związane z brakiem sukcesów, 
brakiem środków finansowych na zakup oryginalnych strojów, 
sprawnych instrumentów, brakiem lokalu przeznaczonego na 
próby, czy po prostu brakiem czasu, który trzeba poświęcić na 
przygotowanie się do poszczególnych występów.

 

Jednakże miłość do muzyki pozwoliła Grzybowiankom przetrwać  
gorsze dni, zaś wiara i optymizm sprawiły, że dziś grupa stanowi 
jedną  z wielu szanowanych i cenionych wizytówek Słubic. Te i  
inne ważne, ciekawe fakty z długoletniej działalności artystycznej 
zostały przypomniane w 2012 roku podczas zorganizowanego w 
Gminnej Bibliotece Publicznej benefisu Zespołu. Liczne wówczas 
gratulacje, podziękowania i szczere życzenia dalszych sukcesów 
świadczą o dostrzeżeniu przez społeczeństwo pracy, jaką wykonu-
ją muzycy amatorzy z naszego terenu - pracy polegającej na 
karmieniu młodego pokolenia bardzo wartościową muzyką
ludową. Należy bowiem przyznać, iż w czasach dominacji gatun-
ków muzycznych m.in. takich jak disco polo, hip - hop czy muzyki 
elektronicznej tworzonej przy pomocy komputera, twórczość 
ludowa  jest bardzo często marginalizowana, spychana na dalszy 
plan i postrzegana szczególnie przez ludzi młodych jako „obciach”.
„Utrzymanie się” w z związku z tym zespołu ludowego na dzisiej-
szej scenie jest niełatwym wyzwaniem. Współcześnie jednak, co 
należy podkreślić,  tradycja kulturowa kontynuowana i przekazy-
wana m.in. dzięki zespołom takim jak Grzybowianki jest bardzo 
ważna. Poprzez spotkania z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, 
młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami Gminy, społeczeństwo 
poznaje lokalny folklor, zaczyna rozumieć wartość muzyki ludowej 
oraz dostrzegać ciężką pracę twórców ludowych. Aktywność 
Grzybowianek zauważona została między innymi przez Starostę 
Płockiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego.W 2002 roku 
Zespół otrzymał z rąk Starosty Michała Boszko odznaczenie 
„Zasłużony dla Powiatu”, zaś podczas uroczystości z okazji 25- 
lecia swojego istnienia, medal PROMASOVIA od Marszałka Adama 
Struzika. W 2012 roku w wyniku dofinansowania ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 

Bibliotek brzmiało: "Wybieram bibliotekę". Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek 
i zaproponowała wszystkim Czytelnikom i Sympatykom Biblioteki 
ciekawe spotkania, zajęcia i wydarzenia, które z pewnością 

BIBLIOTECZNE AKTUALNOŚCI
Wybieram bibliotekę…
Co roku w dniach 8-15 maja obchodzony jest Tydzień Bibliotek, 
podczas którego organizowane są działania popularyzujące 
książkę, literaturę i biblioteki. Hasło tegorocznego Tygodnia 
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grą symulacyjną "Chłopska Szkoła Biznesu". Spotkanie moderował 
Artur Bedyk - dyrektor słubickiej biblioteki. Chłopska Szkoła Bizne-
su to  gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 
30 osób w wieku od 12. roku życia. Gra została opracowana przez 
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyj-
ne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra 
jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym 
można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka 
handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele 
innych. Niewątpliwą zaletą gry Chłopska Szkoła Biznesu jest to, że 
rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie 
interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i 
zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i 
planowania! Główne zastosowanie gry to praktyczna edukacja na 
rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych 
graczy. 
Biblioteczne spotkania…
30 kwietnia 2015 r. podczas "Bibliotecznych Spotkań z Historią" 
gościliśmy w Bibliotece młodzież z Publicznego Gimnazjum w 
Słubicach. Spotkanie poświęcone zostało majorowi Henrykowi 
Dobrzańskiemu ps. "Hubal". Swoją obecnością zaszczycili nas 
Krzysztof Dylicki - wójt gminy Słubice oraz Sławomir Ambroziak. 
Młodzież obejrzała min. fabularyzowany dokument filmowy, w 
którym swojego dowódcę wspominali byli członkowie oddziału 
Hubala. Następnie prelekcje wygłosił Sławomir Ambroziak, który 
przybliżył młodzieży postać majora "Hubala" oraz opowiedział o 
związkach łączących postać Henryka Dobrzańskiego ze Słubicami. 
Spotkanie zakończył seans filmowy, podczas którego młodzież 
mogła zobaczyć film fabularny poświęcony bohaterowi spotkania. 
9 czerwca 2015 r. o godzinie 1200 gościliśmy w naszej bibliotece 
wyjątkowego gościa. Na spotkanie autorskie z najmłodszymi 
czytelnikami słubickiej biblioteki przyjechała Ewa Chotomska, 
znana pisarka, autorka kilkuset tekstów piosenek dla dzieci (min. 
takich hitów, jak: „Szczotka, pasta” czy „Mydło lubi zabawę”, 
"Fantazja"), scenarzystka wielu programów edukacyjnych TVP dla 
dzieci („Budzik”, "Jedyneczka", "Domowe Przedszkole", "Fasola", 
"Młynek"), założycielka zespołu dziecięcego „Fasolki”, popularna 
ciotka Klotka z legendarnego „Tik – Taka”. Na początku naszego 
gościa serdecznie powitał i przedstawił dzieciom pan Artur Bedyk. 
Gdy zabrzmiała popularna piosenka z programu telewizyjnego 
"Tik-Tak" pojawiła się popularna i doskonale znana dzieciom 
ciotka Klotka wzbudzając wśród dzieci entuzjazm i wywołując 
gorące brawa. Pani Ewa Chotomska w niezwykle barwny sposób 
opowiadała o sobie i o swojej twórczości. Opowieści przeplatane 
były piosenkami, wierszykami oraz zagadkami. Tradycyjnie po 
spotkaniu można było nabyć książki i płyty z piosenkami po 
promocyjnych cenach oraz uzyskać autograf z dedykacją od 
naszego gościa. Kolejka do pani Ewy była bardzo, bardzo długa...
Drodzy Czytelnicy! W związku z przerwą urlopową zmianie ulega-
ją godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach w 
miesiącach wakacyjnych (tj. od 29.06.2015 do 30.08.2015). 
W tym okresie wypożyczalnia i czytelnia czynna będzie od ponie-
działku do piątku w godz. 830-1530, w soboty biblioteka będzie 
nieczynna. Szczegóły dostępne są na ogłoszeniach w bibliotece i 
na naszej stronie internetowej.

Artur Bedyk  

STREFA KULTURY
pokazały, że współczesna biblioteka to coś więcej niż tylko instytu-
cja udostępniająca i opiekująca się księgozbiorami. Każdy kto 
odwiedził bibliotekę w dniach 8-15 maja 2015 r. mógł wziąć udział 
w różnorodnych przedsięwzięciach przygotowanych specjalnie na 
tę okazję. Tydzień bibliotek zainaugurowało spotkanie w ramach 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom połączone z piknikiem literackim. 
Naszym honorowym gościem była pani Aleksandra Gajos-Łątka - 
trenerka koni wyścigowych, właścicielka stadniny koni w 
Łaziskach. Pani Aleksandra opowiadała nam o pracy trenera koni 
wyścigowych oraz o zawodzie dżokeja. Drugi dzień Tygodnia 
Bibliotek również obfitował w atrakcje. Sowy, sokoły, orły, jastrzę-
bie – drapieżne ptaki, które budzą respekt. Ludzi, którzy zajmują 
się układaniem tych dzikich ptaków, czyli sokolników jest w Polsce 
niewielu. Z jednym z nich - Igorem Kowalskim, mogliśmy się 
spotkać w naszej bibliotece w dniu 12 maja 2015 r.. Trzeci dzień 
podczas Tygodnia Bibliotek to spotkanie w ramach akcji "Rodzin-
ne Czytanie". Klubowe spotkania z książką dla rodzin są okazją do 
promowania regularnego czytania dzieciom wartościowej litera-
tury, miejscem, gdzie można wymienić się wrażeniami, wiedzą i 
konkretnymi lekturami. A na zewnątrz biblioteki czekała niespo-
dzianka… Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć i samemu spróbo-
wać jak dawniej wyglądało pranie. W ruch poszły balie, tary, 
„Franie” i stare maglownice… Dla wszystkich była to prawdziwa 
„podróż w czasie”. Tego dnia czekała na wszystkich czytelników 
naszej biblioteki jeszcze jedna niespodzianka. Grupa teatralna 
"SUPER STARS" wystąpiła w zabawnym przedstawieniu pt. "Dbaj o 
czystość". Młodzi aktorzy przypomnieli w swoim spektaklu dwie 
znane wszystkim dobrze bajki "Królewna Śnieżka" i "Kopciuszek", 
ale w zupełnie innym wydaniu - na wesoło. Jak co roku, podczas 
obchodów Tygodnia Bibliotek, w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbył się konkurs „Mistrz Pięknego Czytania". Z roku na  
rok cieszy się on coraz większą popularnością, chociaż jego formu-
ła nie jest prosta. Zadaniem każdego uczestnika jest odczytanie 
fragmentu nieznanego tekstu w określonym czasie. Mistrzem 
Pięknego Czytania w roku 2015 została Roksana Dudkiewicz – 
uczennica kl. III Szkoły Podstawowej w Słubicach. Wyróżnienie w 
kategorii klas I otrzymała Natalia Krystecka – uczennica kl. I Szkoły 
Podstawowej w Słubicach, wyróżnienie w kategorii klas II otrzy-
mał Hubert Korzeniewski uczeń kl. II Szkoły Podstawowej w 
Słubicach oraz wyróżnienie w kategorii klas III otrzymała Klaudia 
Wolińska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej w Świniarach. 15 
maja 2015 r. na zakończenie Tygodnia Bibliotek młodzież z 
Publicznego Gimnazjum w Słubicach spotkała się ze Sławomirem 
Zasiewskim, prywatnym przedsiębiorcą, właścicielem firmy Art 
Media Video.  Spotkanie moderowała Joanna Ujazda-bibliotekarz 
GBP w Słubicach. Spotkania z przedsiębiorcami to jedno z działań 
podejmowanych przez naszą bibliotekę, które są pokłosiem udzia-
łu biblioteki w projekcie "Rozpracuj to z biblioteką". Mają one 
pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji dotyczących 
wyboru własnej ścieżki kształcenia i "projektowaniu" swojej 
kariery zawodowej. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z panem 
Sławkiem było dla naszej młodzieży bardzo inspirujące i pomocne 
w kontekście podejmowania decyzji związanej z wyborem dalszej 
drogi edukacyjnej. 
15 maja 2015 r. zaraz po spotkaniu z lokalnym przedsiębiorcą, 
młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach zmierzyła się z 
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PRZEGLĄD PIOSENKI PIOTRKÓWEK

9 maja z uczniowie Szkoły Podstawowej ze Słubic wzięli udział w II 
Festiwalu Pieśni Papieskiej – Gąbin 2015. Siedmioosobowy Zespół 
Wokalny prowadzony przez nauczyciela muzyki Łukasza Bartosia-
ka zaprezentował utwór pt. „Zostań z nami” będący pięknym 
wspomnieniem o Papieżu Janie Pawle II. Solistki Magdalena 
Cichosz i Michalina Durmaj wraz z pozostałą grupą uczniów 
urzekły swym głosem jury oraz publiczność. Nasi uczniowie 
pokonując wszystkie biorące udział w rywalizacji zespoły wokalne 
zajęli I miejsce. Fakt ten cieszy podwójnie, gdyż Ojciec Święty Jan 
Paweł II jest Patronem naszej szkoły,  jest także dla nas wielkim 
autorytetem i wzorem do naśladowania. Wychwalanie śpiewem 
tak wyjątkowej Postaci  - Patrona szkoły stanowi jeden z ważnych 
elementów oddania czci Wielkiemu Polakowi. Serdeczne gratula-
cje dla uczniów.                                                        Łukasz Bartosiak

Słubicach w składzie: Kasia Łątka, Maja Bębenista, Gabrysia Zieliń-
ska, Zosia Pawluk, Kornelia Rogowiecka i Asia Dobaczewska,
- ze Szkoły Podstawowej w Świniarach w składzie:   Kasia Kluge i 
Dawid Jastrzębski,
- ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku  w 
składzie: Wiktoria Dudkiewicz, Paulina Lenarcik, Zuzia Kuźmińska, 
Julia Kaczmarek, Ola Józwik, Patrycja Kaczmarek.
Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie 
z klas I - III,
- ze Szkoły Podstawowej imienia Ojca św. Jana Pawła II w 
Słubicach w składzie: Roksana Lange, Roksana Dunikowska, Patry-
cja Zwierzchowska, Alicja Kołodziej, Weronika Puszczało i  Patrycja 
Łażewska,
- ze Szkoły Podstawowej w Świniarach w składzie: Zuzia Milczarska 
i Wanesa Marszałek,
- ze Szkoły Podstawowej w Piotrkówku w składzie: Julia Józwik, 
Sandra Kluge i Agatka Kwiatkowska.
Na koniec wystąpili najstarsi uczestnicy przeglądu uczniowie  klas 
IV- VI:- zespół ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach w składzie: Wiktoria Malejko, Magdalena 
Kraska, Zuzanna Drozdowska, Julia Chodowska, Magdalena 
Cichosz i Michalina Durmaj,
  - przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Świniarach w składzie: 
Natalia Sadokierska, Klaudia Kłys, Nikola Marszałek, Maja Milczar-
ska, Sandra Milewska i Patrycja Milczarek,
- zespół ze Szkoły Podstawowej w Piotrkówku w składzie: Julia 
Dylewska, Karolina Kulpińska, Aleksandra Kaczmarek, Marlena 
Ryfa, Oliwia Ryfa i Ewa Lenarcik,
Wszyscy zaprezentowali się rewelacyjnie i otrzymali gromkie 
brawa. Uczestnikom przeglądu wręczono dyplomy i nagrody oraz 
pamiątkowe statuetki.
Na koniec podziękowaliśmy wszystkim nauczycielom za przygoto-
wanie wychowanków do  przeglądu oraz za  codzienny trud jaki 
wkładają w pracę z uczniami dając im możliwość obcowania z 
muzyką i rozwijania talentów.
Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez 
organizatorki we współpracy z Radą Rodziców.
                                                Małgorzata Perka i Żaneta Żuchowicz

15 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku już po raz czwarty odbył się Gminny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej „Rozśpiewana Szkoła”.  Uczestnikami  przeglądu byli 
uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

 

Wśród zaproszonych gości mieliśmy okazję serdecznie powitać: 
księdza proboszcza Stanisława Pakiełę, p. Krzysztofa Dylickiego – 
wójta, p. Katarzynę Milczarek - przewodniczącą Rady Gminy 
Słubice, p. Łukasza Bartosiaka – przewodniczącego Komisji Oświa-
ty Rady Gminy Słubice, radnego z  naszego terenu: pana Piotra 
Lenarcika oraz p. Jolantę Sokołowską – dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Świniarach.
Jako organizatorzy staraliśmy  się zapewnić różnorodną, ciekawą 
tematykę przeglądu zarówno dla uczestników jak i słuchaczy. 
W ten sposób chcemy promować polską, dziecięcą piosenkę 
piękną i wyjątkową, bo przecież piosenka jest dobra na wszystko – 
tak śpiewali panowie z Kabaretu Starszych Panów.
Celem Przeglądu było wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów, 
rozwijanie ich umiejętności, a także budowanie uczuć i emocji, 
umożliwienie im publicznej prezentacji oraz twórcza wymiana 
doświadczeń muzycznych między szkołami z terenu naszej gminy. 
Przegląd odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: - oddział 
przedszkolny „zerówki”,- klasy I – III,- klasy IV - VI
Jako pierwsi wystąpili  najmłodsi uczestnicy z klas „0”:
- ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w
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PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWINIARACH
towali nam pokaz tresury psów myśliwskich i sokołów. Była to dla 
wszystkich duża atrakcja. Wręczyli również dyplomy i nagrody za 
udział w konkursie plastycznym „Zwierzęta Mazowsza”.Podczas 
tych imprez staramy się też przekazywać ważne treści wychowaw-
cze w atrakcyjnej formie – odbywały się konkursy na tematy 
profilaktyczne, ekologiczne, zdrowego odżywiania. Przeprowa-
dzane były konkursy w związku z ogólnopolskim programem 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, odbyło się podsumowanie ogólnopol-
skiego konkursu „Czas na zdrowie”, kiedy to nasze uczennice 
(zespół „Świniary Team”) przygotowywały dla uczestników 
zdrowe przekąski i surówki.
Bywało, że niekorzystna aura nie pozwoliła bawić się na powie-
trzu. W takich sytuacjach schronieniem była szkoła lub, dzięki 
uprzejmości strażaków, remiza OSP w Wiączeminie Polskim. Jeste-
śmy im za to bardzo wdzięczni.
Kulinarnie zawsze wszystkich uczestników rozpieszczają rodzice. 
Czasem było grillowanie (tutaj ojcowie bardzo się angażowali), 
czasem kanapki, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Oczywiście 
zawsze zajadamy się domowym ciachem. 
Na naszych piknikach często gościliśmy przedstawicieli samorządu 
lokalnego – Wójta Gminy Słubice, radnych, Stowarzyszenie 

Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Świniarach to tradycyjna 
impreza, która wpisała się na stałe w kalendarz cyklicznych imprez 
jakie odbywają się w naszej szkole. Co roku w maju lub czerwcu 
spotykamy się i wspólnie bawimy. Piknik służy też propagowaniu 
zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Chcemy, żeby 
szkoła kojarzyła się nie tylko z nauką, obowiązkami, ocenami, ale 
też z miejscem, w którym jest fajna zabawa. Po raz pierwszy taka 
impreza miała miejsce w 2007 roku. 
Tak jest do dziś, z wyjątkiem roku 2010, kiedy to szkołę i mieszkań-
ców dotknęła powódź.
Każdy piknik jest trochę inny, staramy się, żeby co roku było coś 
nowego, ale stałym elementem jest sport. Najwięcej emocji 
zwykle wzbudzają zmagania sportowe pomiędzy nauczycielami a 
rodzicami i uczniami np. przeciąganie liny. 
Najbardziej zaangażowani otrzymują dyplomy – indywidualnie 
lub rodzinnie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się loterie fanto-
we i konkursy np. rodzinne malowanie, rysowanie.
W czasie pikników uczniowie popisywali się swoimi talentami 
tanecznymi, wokalnymi. Były też zabawy taneczne zorganizowane 
i finansowane przez Babcie i Dziadków naszych uczniów. Gościli-
śmy myśliwych z Koła Łowieckiego „Kampinos”, którzy zaprezen - 

Czas spędzony na spotkaniu był pełen radości i zaciekawienia.
19 czerwca na placu przed przedszkolem na dzieci czekała praw-
dziwa atrakcja – kucyk ze stadniny państwa Aleksandry i  Grzego-
rza  Łątków. 
Konkursy
Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Mleko pijemy i duzi 
rośniemy” ogłoszony przez Przedszkole Samorządowe im. Króla 
Maciusia I w Gąbinie.
Przedszkole w Słubicach wzięło udział w konkursie plastycznym, 
na który zostały zgłoszone zgodnie z regulaminem 2 prace. 
Oczekiwaliśmy na wyniki z dużą ciekawości i zniecierpliwieniem. 
Tym bardziej cieszy nas fakt, że dziewczynka z grupy młodszej – 
Florentyna Rybarczyk zajęła I miejsce.
Konkurs Recytatorski „Poeci oczami dziecka” ogłoszony przez 
Przedszkole Samorządowe w Sannikach.
Grupę młodszą z przedszkola w Słubicach, reprezentował Borys 
Ozimek wiersz J. Tuwima „Okulary”, a starszą – Ilona Górecka, 
która zaprezentowała wiersz J. Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”. 
Choć naszym dzieciom nie udało się zająć medalowego miejsca, 
to jednak była to dla nich ciekawa przygoda. Ponadto wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i kolorowanki.
Koło ekologiczno – przyrodnicze „Mali badacze przyrody”
Podczas spotkań koła nasi mali badacze nadal wzbogacali wiado-
mości na temat najbliższego środowiska, wykonywali plakaty, 
eksperymentowali. Wszystkie działania sprawiły im wiele radości. 
Na zajęciach dzieci wykonały torby ekologiczne. Ponadto poznały 
mieszkańców łąki i ich znaczenie w życiu człowieka . Dowiedziały 
się, jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły. Sadziły fasole 
i kwiaty oraz barwiły liście kapusty. Zapoznały się z tajemnicami 
akustyki oraz wpływem hałasu na zdrowie człowieka. Utrwaliły 
wiadomości dotyczące pór roku. Ze względu na zbliżające się 
wakacje opracowaliśmy wakacyjne rady, o których należy pamię-
tać odpoczywając nad wodą, w lesie, w górach oraz podczas 
poruszania się po drodze.

Agnieszka Zwierzchowska

PRZEDSZKOLNE UROCZYSTOŚCI
Dzień Mamy i Taty
Jak co roku 26 maja w progach przedszkola w Słubicach  zagościli 
rodzice naszych wychowanków, bo obchodziliśmy „Dzień Mamy i 
Taty”. Na uroczystości gościła pani Katarzyna Milczarek - przewod-
nicząca Rady Gminy. Był to dzień pełen wzruszeń i radości, gdyż 
każde dziecko starało się zaśpiewać, jak najlepiej. Rodzice nagro-
dzili pociechy gromkimi brawami – uściskom i całusom nie było 
końca.

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca
26 czerwca odbyła się ostatnia uroczystość w tym roku szkolnym 
czyli „Zakończenie roku”. Dzieci z grupy starszej pożegnały swoje-
panie i sale, by we wrześniu rozpocząć naukę w szkole w kl.0 . Po 
części artystycznej wszyscy wychowankowie otrzymali dyplomy i 
książki. W tej ważnej chwili dzieciom towarzyszyli ich rodzice i 
bliscy zgromadzeni na widowni.
Wycieczki i spotkania
W maju przedszkolaki zostały zaproszone do szkoły na spotkanie z 
zespołem ludowym „Grzybowianki”. Podczas wizyty dzieci mogły 
wysłuchać kilka piosenek w wykonaniu artystów z zespołu. Ponad-
to zapoznały się z elementami stroju, w którym zespół koncertuje. 
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WYDARZENIA

tradycją, są nam one potrzebne -  wszyscy świetnie się bawią a 
także możemy się lepiej poznać, zintegrować, zrozumieć. Szcze-
gólnie wdzięczni jesteśmy rodzicom. Wielu z nich, mimo nawału 
pracy, zawsze znajduje czas na pomoc w organizacji imprezy i 
wspólną zabawę. Oni wiedzą jak jest to ważne dla ich dzieci.
W tym roku - 12 czerwca - miał miejsce VIII Piknik Rodzinny. Mamy 
nadzieję, że nie ostatni.                                     Jolanta Sokołowska

„Ziarno” a także  księdza proboszcza i wspominanych już myśli-
wych z Koła Łowieckiego „Kampinos”.
Organizowanie pikników zawsze wymagało sporego wysiłku ze 
strony nauczycieli, rodziców i uczniów. Trzeba opracować 
program, przygotować stoiska tematyczne, teren do konkurencji 
sportowych, przyrządzić poczęstunek, posprzątać. Ale warto. 
Cieszymy się, że te wspólne spotkania stały się naszą szkolną 

wieczorek przygotowanymi piosenkami. 
W przedstawieniu wzięli udział także uczniowie, którzy brali udział 
w konkursie recytatorskim w Gąbinie pt.„Pięknie być człowiekiem”.
Udział w projekcie pozwolił im na prezentację własnych możliwo-
ści recytatorskich i pokazanie się szerszej publiczności.
Przedstawili prozę ks. J. Twardowskiego i S. Mrożka. Połączenie 
wszystkich sił pozwoliło na przygotowanie przedstawienia, które 
na pewno zapadło w pamięci wszystkich zebranych 28 maja 2015r.
Wieczorek podzielony był na dwie części. W przerwie przygoto-
wany był dla wszystkich gości słodki poczęstunek.  
Podczas wieczorku rozdane zostały także nagrody za II Międzysz-
kolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny o tytuł Mistrza Polszczyzny 
w kategorii gimnazjum i szkoły podstawowej. Główna nagroda 
została ufundowana przez wójta gminy Słubice – pana Krzysztofa 
Dylickiego, który osobiście wręczył nagrody zwycięzcom: Ewelinie 
Meckier z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie (w kategorii 
gimnazjum) i Karolinie Kulpińskiej ze Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku. 
Za II i III miejsca przyznano nagrody książkowe ufundowane przez 
Publiczne Gimnazjum w Słubicach dla:
a) w kategorii gimnazjum: Izabeli Józwik z Publicznego Gimnazjum 
w Słubicach i Zuzannie Gaworskiej z Gimnazjum im. Książąt Mazo-
wieckich Mazowieckich Sannikach.
b) w kategorii szkoły podstawowej: Mateuszowi Kocowi i Julii 
Chodowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy przygotowaniu 
spotkania. 
Zdjęcia z wieczorku poetyckiego można obejrzeć na stronie: 

https://www.facebook.com/gimnazjumslubice
Opiekun projektu: Monika Karasek

„KOCHAM ŚWIAT, KOCHAM ŻYCIE” - WIECZOREK POETYCKI W SŁUBICKIM GIMNAZJUM
W majowy wieczór w Publicznym Gimnazjum w Słubicach przyja-
ciele szkoły spotkali się, by przeżyć wspólnie chwile zadumy, 
szczęścia i refleksji nad otaczającym światem. Co roku najstarsi 
uczniowie szkoły przygotowują przedstawienie, by na chwilę 
zatrzymać się i rozejrzeć się wokół, pomyśleć o upływającym 
szybko czasie, o przyjaciołach, rodzinie, bliskiej osobie. Zaczęli 
wieczorek od słów: „Oto współcześni ludzie. Ciągle biegną, 
spieszą się. Jeżdżą samochodami, chodzą do szkół, biur, urzędów, 
odwiedzają sklepy. Wydaje im się, że nie marnują czasu, bo sporo 
osiągają…” 

Projekt ten był realizowany na lekcjach języka polskiego i po 
zajęciach. Od młodzieży wymagało to dużego zaangażowania. 
Do projektu przystąpili wszyscy chętni uczniowie. Zaproszono 
także do współpracy chór ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Słubicach oraz uczennicę Szkoły Muzycznej w 
Gąbinie – Weronikę Lendzion, która zaprezentowała utwory 
muzyczne na pianinie. Warto też wspomnieć o duecie Ania 
Kiełbasa (śpiew) i Kamil Brzoza (gitara), którzy uświetnili 
 
 

pyszne potrawy z grilla oraz pokaz ratownictwa medycznego w 
wykonaniu OSP Słubice oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu gminy Słubice. Drugi Rajd miał swoje zakończenie w 
Słubicach na Orliku. Na jadących w rowerowym peletonie czekał 
poczęstunek zorganizowany przez Wójta Gminy Słubice, upominki 
od Wójta Gminy Sanniki oraz widowisko w postaci meczu integra-

III MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY SANNIKI-MOCARZEWO-SŁUBICE-16.05.2015r.
Kolejny już raz z inicjatywy wychowawców ze Specjalnego Ośrod-
ka Wychowawczego w Mocarzewie odbył się rajd rowerowy po 
terenie gmin: Sanniki i Słubice. 
Każdego roku inna jest trasa rajdu i inny finał, kończący przejazd 
rowerowy. Pierwszy Rajd kończył się na terenie przy byłej szkole 
podstawowej w Bończy. Dla jadących gości były przygotowane  
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POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Płocki - Iwona Sierocka, Członek Zarządu Powiatu Płockiego - 
Paweł Jakubowski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech 
Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Adam 
Sierocki, Radny Rady Powiatu Płockiego z gminy Słubice - Józef 
Walewski, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milcza-
rek, Kierownik płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie - Radosław Lewandowski, Kierownik płockiej placówki 
ARiMR - Tomasz Duda, Kierownik płockiej placówki KRUS - 
Jarosław Mioduski, przedstawiciel płockiego oddziału WFOŚiGW - 
Krzysztof Olejnicki, Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowe-
go w Płocku -Małgorzata Struzik, Dorota Zakrzewska i Urszula 
Tomaszewska oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Słubicach, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. 
Św. Marcina w Słubicach odprawioną przez Proboszcza - Księdza 
Romana Batorskiego. 
Prowadzącymi część oficjalną uroczystości byli przedstawiciele 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach - Artur Bedyk oraz 
Joanna Ujazda.  Zaproszonych gości przywitał wójt gminy Słubice - 

26 kwietnia br odbyły  się obchody XVI edycji Powiatowego Dnia 
Ziemi, który honorowym patronatem objęli: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego - Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki -Jacek 
Kozłowski.Współgospodarzami tej uroczystości był samorząd 
powiatu - reprezentowany przez Starostę Płockiego - Mariusza 
Bieńka oraz samorząd gminy Słubice - reprezentowany przez 
Wójta Gminy Słubice - Krzysztofa Dylickiego. 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili również m.in: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Wicestarosta 

wodą ufundowaną przez Dom Weselny „U Bolka”, nie odczuwali 
wysiłku. Na metę rajdu wjechali zrelaksowani i uśmiechnięci. Po 
ciepłym posiłku na uczestników czekała jeszcze jedna , przygoto-
wana przez organizatorów atrakcja- mecze piłki nożnej na pobli-
skim boisku przy Szkole Podstawowej w Świniarach. 
Warto dodać, że impreza ta zyskuje z roku na rok coraz więcej 
sympatyków a w tym roku Honorowy Patronat nad rajdem objęli 
starostowie obu powiatów, płockiego- pan Mariusz Bieniek oraz 
gostynińskiego- pan Tomasz Matuszewski, do których należą 
nasze gminy. Natomiast organizacyjnie wsparli przygotowanie 
rajdu wójtowie obu gmin: Sannik- pan Gabriel Wieczorek oraz 
Słubic- pan Krzysztof Dylicki.                             Katarzyna Milczarek

cyjnego strażaków z gminy Sanniki i Słubice. 
W tym roku Rajd rozpoczął się z Mocarzewa a zakończył przy 
strażnicy OSP w Wiączeminie. Tam czekał na wszystkich pyszny 
poczęstunek ufundowany przez Salę Banketową „Rafallo”. Trasa 
prowadziła przez Wólkę, Grabowiec, Słubice (gdzie dołączyło się 
sporo uczestników rajdu), Piotrkówek (również czekała 
grupkamłodzieży), Zyck i Świniary. Cały czas Rajd miał wsparcie i 
opiekę OSP ze Słubic a na miejscu czekali strażacy z Wiączemina. 
Obecna była także Policja, która zabezpieczała przejazd rajdu. 
Każdy ruszał w drogę wyposażony w kolorowe odblaski ufundo-
wane przez wójta Gminy Sanniki. Trasa była długa. Można było 
podziwiać piękne widoki mijanych okolic. Uczestnicy rajdu posileni

I GMINNY DZIEŃ DZIECKA
ści rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Świat bez przemo-
cy”zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny i GKRP w 
Słubicach, uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i 
dyplomy. Ważnym wydarzeniem podczas Dnia Dziecka był 
Festiwal  „Szukamy młodych talentów”. Uczestnicy tego festiwalu 
zostali nagrodzeni za najlepsze występy przez jury festiwalu. W 
trakcie trwania zabawy na placu szkolnym były przygotowane 
stoiska dla dzieci i młodzieży ( malowanie twarzy, rzuty ringo, 
figurki z balonów, zajęcia plastyczne), natomiast na terenie boiska 
Orlik odbywały się konkursy i rozgrywki sportowe. Dzieci korzysta-
ły do woli z przygotowanych atrakcji, takich jak: zjeżdżalnie (dmu-
chane zamki), ścianka wspinaczkowa,  trampolina bungee, „ujeż-
dżanie byka”, a także miały  możliwość podziwiania pojazdów i 
sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji. W przewie 
zabawy dzieci mogły zjeść obiad, oraz ugasić pragnienie.
Mamy nadzieję, że ,,I Gminny Dzień Dziecka” sprawił radość 
wszystkim małym i dużym dzieciom, które w nim uczestniczyły i 
znajdzie się na stałe w kalendarzu gminnych uroczystości.

Jacek Markowski

29 maja 2015r o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstawowej w 
Słubicach odbył się ,, I Gminny Dzień Dziecka”. 

Zgromadzone dzieci i opiekunów serdecznie przywitali wójt pan 
Krzysztof Dylicki i przewodnicząca Rady Gminy pani Katarzyna 
Milczarek, zapraszając do wspólnej zabawy. Uczestnikami imprezy 
były wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, szkół podsta-
wowych i gimnazjum z terenu gminy. Podczas trwania uroczysto- 
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26 kwietnia br odbyły  się obchody XVI edycji Powiatowego Dnia 
Ziemi, który honorowym patronatem objęli: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego - Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki -Jacek 
Kozłowski.Współgospodarzami tej uroczystości był samorząd 
powiatu - reprezentowany przez Starostę Płockiego - Mariusza 
Bieńka oraz samorząd gminy Słubice - reprezentowany przez 
Wójta Gminy Słubice - Krzysztofa Dylickiego. 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili również m.in: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Wicestarosta 

Krzysztof Dylicki. Następnie głos kolejno zabierali: Starosta Płocki  
- Mariusz Bieniek, Marszałek Województwa Mazowieckiego - 
Adam Struzik oraz Dyrektor Delegatury UW - Radosław Lewan-
dowski.
Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach odbyła 
się pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. 
Oprawę artystyczną zapewniły: Zespół „Promyki”ze Szkoły 
Podstawowej w Piotrkówku, Orkiestra Dęta OSP Słubice, pod 
batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza, Monika Piecka- 
"Kwiatu Powiatu" ubiegłego roku, Zespoły: „Grzybowianki”, 
„Speed”, „Piękni i Młodzi”. 
Naszą gminę promowały: stoiska Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Słubic oraz stoisko promujące gminę, na którym prezentowały się 
m. in.: Gminna Biblioteka Publiczna i GOPS. Atrakcją był konkurs 

„Kubek Szczęścia”, w którym główną nagrodą był rower.
Dzień Ziemi był również wspaniałą okazją aby bliżej zapoznać się 
ze służbą policji. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku,  
na spotkaniu zaprezentowali symulator jazdy na motorowerze. 
Każdy mógł spróbować, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami 
należy jeździć motorowerem. W czasie spotkania z policjantami 
można było zrobić sobie jedyną i niepowtarzalną pamiątkę, jaką 
były własne odciski palców, obejrzeć policyjny radiowóz, usiąść za 
kierownicą i zrobić sobie zdjęcie.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko ze sprzę-
tem wystawione przez OSP Słubice. Dorośli z zaciekawieniem 
przyglądali się wyposażeniu samochodów, a dzieci bardzo chętnie 
przymierzały hełmy, rękawice, maski oraz aparaty tlenowe.

red.

WYDARZENIA

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
aktywizację bezrobotnych. Przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, pani Justyna Pesta przekazała 
ogólne założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 
2020. Poinformowała, iż w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego planowane jest 
ogłoszenie pierwszych konkursów już w III kwartale br. Pan 
Jarosław Dorobek - Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu 
Płockiego, zachęcał przedsiębiorców do zrzeszania się w Izbie, 
podkreślając korzyści ze współpracy z samorządem gospodar-
czym.
Forum Przedsiębiorczości podsumował pan Krzysztof Dylicki – 
wójt, dziękując uczestnikom spotkania za liczne przybycie. Zapro-
ponował przedsiębiorcom szeroką współpracę na rzecz rozwoju 
gminy Słubice i powołanie „Społecznej Rady Biznesu”, jako organu 
doradczego przy wójcie. Uczestnicy zgodzili się, że jest to bardzo 
cenna inicjatywa  i wyrazili wolę kolejnych spotkań.                 red.

18 maja 2015r. w Sali Bankietowej „Rafallo” w Bończy, odbyło się  
Powiatowe Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie pod patronatem 
posła na Sejm Rzeczypospolitej – Piotra Zgorzelskiego oraz staro-
sty Płockiego – Mariusza Bieńka, zgromadziło przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Słubic. Pan 
Mariusz Bieniek, poinformował, że  Forum w Słubicach wpisuje 
się w cykl 15 konferencji samorządowo – gospodarczych, które 
organizowane są w powiecie płockim. Starosta podkreślił wagę 
takich spotkań, konieczność zawiązywania partnerstw lokalnych 
oraz dobrą współpracę samorządu z lokalnym biznesem, co jest 
niezmiernie istotne dla rozwoju gminy, w szczególności w kontek-
ście nowej perspektywy UE 2014-2020. Silne partnerstwa 
bowiem, mają większe szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.
Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Bombalicka 
zaprezentowała informacje o strukturze bezrobocia w powiecie 
płockim oraz przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy na

ŚWIĘTO JANA W WIĄCZEMINIE
Leonard Sobieraj. Zbór ewangelicki w Wiączeminie Polskim 
powstał w 1935 r. Zbudowali go  Olendrzy. To przybysze z Fryzji na 
granicy Niemiec, Holandii i Danii. Na tereny zalewowe obecnej 
gminy Słubice zostali sprowadzeni pod koniec XVIII i na początku 
XIX w. Karczowali i osuszali otrzymane w dzierżawę ziemie, impo-
nowali miejscowym umiejętnościami, byli specjalistami od melio-
racji. Mówili po niemiecku.  Z czasem nazwa "Olendrzy" zaczęła 

Uroczystość  odbyła się  27 czerwca, a jej  głównym punktem było  
otwarcie wyremontowanego przez Muzeum Mazowieckie, 
kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie Polskim, 
zaadaptowanego na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślań-
skiego. Podczas otwarcia o historii tego miejsca oraz historii 
Święta Jana opowiadali Ewa i Peter Stratenwerth ze Stowarzysze-
nia „Ziarno” oraz Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 
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18 maja 2015r. w Sali Bankietowej „Rafallo” w Bończy, odbyło się  
Powiatowe Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie pod patronatem 
posła na Sejm Rzeczypospolitej – Piotra Zgorzelskiego oraz staro-
sty Płockiego – Mariusza Bieńka, zgromadziło przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Słubic. Pan 
Mariusz Bieniek, poinformował, że  Forum w Słubicach wpisuje 
się w cykl 15 konferencji samorządowo – gospodarczych, które 
organizowane są w powiecie płockim. Starosta podkreślił wagę 
takich spotkań, konieczność zawiązywania partnerstw lokalnych 
oraz dobrą współpracę samorządu z lokalnym biznesem, co jest 
niezmiernie istotne dla rozwoju gminy, w szczególności w kontek-
ście nowej perspektywy UE 2014-2020. Silne partnerstwa 
bowiem, mają większe szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.
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zaprezentowała informacje o strukturze bezrobocia w powiecie 
płockim oraz przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy na

WYDARZENIA

dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
MUW w Warszawie  - Krzysztof Dąbrowski, zastępca Komendanta 
Głównego PSP nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Józef Galica, zastępca 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego – Krzysztof Frącz-
kowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie – Iwona Gawłowska, Komendant Miejski PSP w Płocku 
– Grzegorz Padzik, Komendant Miejski Policji w Płocku – mł. insp. 
Jarosław Hofman, Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Warszawie -  płk Dariusz Kuleta, Komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Płocku - ppłk Bogusław Okrasa, wójt Gminy Słubice 
– Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzy-
na Milczarek, przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny 
Iłowsko – Dobrzykowskiej – Wanda Smożewska, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP , prezes OSP 
Słubice  – Marek Tarka.
Tematem przewodnim konferencji były zrealizowane zadania w 
infrastrukturze powodziowej w powiecie płockim w latach 2010-
-2014 oraz plany na przyszłość. Został również przedstawiony Plan 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Środko-
wej Wisły. W dyskusji poruszony został problem regulacji koryta 
Wisły.

KONFERENCJA  „5 LAT PO POWODZI 2010 - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”
21 maja 2015 r. w strażnicy OSP RP Wiączemin Polski odbyła się 
konferencja poświęcona bezpieczeństwu powodziowemu w 
powiecie płockim.

 
Konferencję poprzedziła modlitwa i złożenie kwiatów przy kaplicz-
ce wybudowanej w miejscu przerwania wału przeciwpowodzio-
wego.
W konferencji wzięli udział organizatorzy: poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Piotr Zgorzelski, starosta płocki – Mariusz 
Bieniek, oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 

50-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. STANISŁAWA PAKIEŁY
wiele innych osób. 
Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożyli m.in. przedstawiciele 
samorządu Gminy Słubice.
Warto podkreślić, że ksiądz Stanisław Pakieła, w ciągu 50 lat 
posługi kapłąńskiej, aż 30 lat spędził w Parafii Zyck. Gratulujemy, 
dziękujemy  i życzymy zdrowia!

red.

14 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia posługi 
kapłańskiej proboszcza parafii w Zycku, księdza Stanisława Pakieły.
W uroczystości udział wzięli m.in. Biskup Senior diecezji łowickiej 
- Józef Zawitkowski, wójt  - Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady 
Gminy - Katarzyna Milczarek, przewodniczący Komisji Rolnictwa  - 
Piotr Lenarcik, członkowie Rady Gminy, Sołtysi,  przedstawiciele 
OSP, członkowie Rady Parafialnej, mieszkańcy, parafianie oraz 

niem wianków. 
W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej - Piotr Zgorzelski, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku – Leonard Sobieraj, wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy  - Mariusz Bartos, radni Rady Gminy oraz 
mieszkańcy okolicznych terenów.

Red

nie tyle określać narodowość, ile model gospodarowania. 
Uroczystość połączona była z nabożeństwem ekumenicznym, a 
także z występem zespołu wokalnego Kościoła ewangelicko-refor-
mowanego w Warszawie pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego, 
warsztatami artystycznymi, wykładem o Olendrach Jerzego Szały-
gina, a zwieńczona została występem „Grzybowianek” i puszcza-
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SPORT W GMINIE

SEKTOR STRAŻACKI
INFORMACJE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

21 maja 2015 r. w strażnicy OSP RP Wiączemin Polski odbyła się 
konferencja poświęcona bezpieczeństwu powodziowemu w 
powiecie płockim.

 
Konferencję poprzedziła modlitwa i złożenie kwiatów przy kaplicz-
ce wybudowanej w miejscu przerwania wału przeciwpowodzio-
wego.
W konferencji wzięli udział organizatorzy: poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Piotr Zgorzelski, starosta płocki – Mariusz 
Bieniek, oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 

dla Powiatu Płockiego”, zaś medalami okolicznościowymi 15- lecia 
powiatu Płockiego odznaczeni zostali  Wanda Smorzewska prezes 
zarządu Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko - Dobrzykow-
skiej oraz Waldemar Ciesielski-kierownik Nadzoru Wodnego 
RZGW w Płocku.
Ostatnim etapem były ćwiczenia i pokazy zorganizowane przez 
Państwową Straż Pożarną na terenie pompowni melioracyjnej 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie.                                                                                        red.

W konferencji obok wymienionych wcześniej osób uczestniczyli 
również m.in. wicestarosta płocki – Iwona Sierocka, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, wójt Gminy Iłów 
– Roman Kujawa, naczelnik OSP Słubice – Krzysztof Dobaczewski, 
sekretarz OSP Słubice – Michał Dylicki, strażacy z jednostek OSP z 
terenu gminy Słubice a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy gmin 
Słubice i Gąbin.
Podczas konferencji gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz 
Komendant Główny PSP odznaczony został medalem „Zasłużony 

MECZE INTEGRACYJNE PO RAJDZIE - ŚWINIARY WAKACJE Z „ORLIKIEM”
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, a także osoby 
goszczące na naszym terenie, do korzystania z boisk na słubickim 
Orliku. 
W czasie wakacji prowadzone są animacje z różnych dyscyplin 
sportowych. Przypominamy, że szczegółowy harmonogram 
otwarcia Orlika znajduje się na stronie: 
                                https://naszorlik.pl/slubice                          red. 

16 maja na zakończenie III Miedzygminnego Rajdu Rowerowego 
odbyły się rozgrywki piłkarskie. Pierwszy mecz rozegrali samorzą-
dowcy reprezentujący gminy: Sanniki i Słubice. Zwyciężyła druży-
na samorządowców ze Słubic, która otrzymała puchar z rąk Staro-
sty Gostynińskiego- Tomasza Matuszewskiego, natomiast drużyna 
ze Sannik otrzymała puchar od przedstawiciela Starostwa Płockie-
go. Później odbyły się rozgrywki pomiędzy szkołami: podstawową 
i gimnazjum z powyższych gmin. Rozgrywki wygrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Sannikach i Uczniowie Gimnazjum w 
Słubicach.                                                            Katarzyna Milczarek

Wacława Szepietowskiego z OSP Wiączemin Polski oraz Druha 
Mariana Budnika z OSP Grzybów, którzy odeszli na wieczną 
służbę. 
27-go kwietnia odbył się XVI Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach. 
W przygotowaniach tego ekologicznego święta zaangażowani byli 
druhowie z OSP Słubice i OSP Juliszew, którzy tego dnia zaprezen-
towali również swój sprzęt ratowniczy.
3-go maja po raz pierwszy odbył się w naszej gminie Gminny 
Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele 
Parafialnym w Słubicach odprawionej w intencji strażaków. 
Następnie poczty sztandarowe wraz z pododdziałem przemasze-
rowały do strażnicy OSP Słubice gdzie miała miejsce krótka część 
oficjalna i poczęstunek. Podczas tej uroczystości wójt Gminy 

II kwartał był czasem dla strażaków bardzo pracowitym. W tym 
czasie druhowie z OSP Słubice, czyli jednostki włączonej do KSRG 
interweniowali 15 razy. Aż 10 z tych zdarzeń to pożary (w zdecy-
dowanej większość pożary lasów, które prawdopodobnie były 
celowo podpalane), dodatkowo jednostka dysponowana była 
jednokrotnie do zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca LPR oraz 
czterokrotnie wyjeżdżali do miejscowych zagrożeń (dwa razy 
usuwając gałęzie drzew zagrażające bezpieczeństwu i również 
dwa razy usuwając gniazda niebezpiecznych dla ludzkiego 
zdrowia i życia szerszeni). Do zdarzeń wyjeżdżali również druho-
wie z OSP Juliszew – dwukrotnie do pożarów lasów oraz z OSP 
Łaziska – jeden raz do pożaru lasu.
Niestety w tym czasie z żalem pożegnaliśmy również Druha 
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udział w uroczystościach Bożego Ciała w parafiach w Słubicach i 
Zycku. Obok uczestnictwa i zabezpieczenia procesji druhowie z 
OSP Słubice tradycyjnie przy swojej strażnicy przygotowali jeden z 
ołtarzy.
7- go czerwca na boisku w Słubicach odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, których tegoroczna edycja była bardzo 
emocjonująca. W zmaganiach udział wzięły 4 drużyny męskie, 
seniorskie: OSP Łaziska, OSP Juliszew, OSP Słubice i OSP Wiącze-
min Polski. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Ostatecznie po zakończeniu 
zmagań kolejność przedstawiała się następująco: 1. OSP Słubice, 
2. OSP Łaziska, 3. OSP Wiączemin Polski, 4. OSP Juliszew. Zwycię-
ska drużyna OSP Słubice wystartowała w następującym składzie: 
Dowódca - Marek Bogiel oraz Bartłomiej Tomasik, Tomasz Zwierz-
chowski, Sebastian Margol, Piotr Bogiel, Michał Kamiński, 
Sebastian Chaber, Krzysztof Dobaczewski oraz Rafał Górecki. We 
wrześniu tego roku, w Staroźrebach odbędą się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartują zwycięzcy 
zawodów z poszczególnych gmin.

14-go czerwca Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził Proboszcz 
Parafii pw. Św. Michała w Zycku - Stanisław Pakieła. W uroczysto-
ściach udział wzięli również udział strażacy: poczty sztandarowe – 
OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski, OSP Juliszew i OSP Piotrkó-
wek.
20-go czerwca rozpoczął się dwutygodniowy Obóz Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych organizowany przez Komendę Woje-
wódzką PSP w Warszawie. W obozie udział wzięło dwóch człon-
ków MDP OSP Słubice: Gabriel Jamroziński i Kamil Bolmowski. 
Potwierdzeniem zaangażowania podczas trwania obozu są 
zaświadczenia ukończenia szkolenia członków MDP OSP.
27-go czerwca druhowie: Marek Tarka, Krzysztof Dobaczewski, 
Michał Dylicki, Maciej Wawrzyńczak i Zenon Zieliński z OSP 
Słubice, uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa 
technicznego z elementami ratownictwa medycznego, które 
zorganizowane zostały przez Państwową Straż Pożarną. Ćwiczenia 
odbywały się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w 
Płocku.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców oraz wszystkich odwie-
dzających naszą gminę, aby zwracać szczególną uwagę na to co 
dzieje się dokoła nas. Przy obecnie występującym zagrożeniu 
pożarowym w lasach, pożar, który nie zostanie w porę zauważony 
może być katastrofalny w skutkach, nieść za sobą ogromne straty 
materialne oraz poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkań-
ców okolicznych budynków, a nawet miejscowości. Zauważony w 
lesie ogień lub znaczne zadymienie, należy niezwłocznie zgłaszać 
pod numer alarmowy 998 lub 112.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, 
znaleźć można na bieżąco na stronie: 

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

Słubice – Krzysztof Dylicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Słubicach – Józef Walewski i Przewodnicząca Rady 
Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek wręczyli okolicznościowe 
dyplomy przygotowane przez Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskie-
go, które otrzymali: z jednostki OSP Słubice – Marek Tarka, Krzysz-
tof Dobaczewski, Marek Bogiel, Andrzej Markiewicz i Michał 
Dylicki; OSP Piotrkówek – Franciszek Zawadzki, Henryk Kordalew-
ski i Piotr Lenarcik; OSP Łaziska – Paweł Szewczyk, Roman Buła i 
Mateusz Buła; OSP Grzybów – Wiesław Milczarek, Jan Piecka i 
Kazimierz Bębenista; OSP Juliszew – Ryszard Osiecki, Jerzy Kałuża 
i Władysław Świderski; OSP Wiączemin Polski – Marcin Michalski, 
Józef Zawadzki i Jan Sławiński.

16-go maja druhowie z OSP Słubice i OSP Juliszew, przy współpra-
cy z policją zabezpieczali przejazd Międzygminnego Rajdu Rowe-
rowego prowadzącego z Mocarzewa do Świniar, gdzie odbył się 
festyn współorganizowany przez druhów z OSP Wiączemin Polski.
17-go maja druhowie z OSP Słubice: Marek Tarka, Krzysztof Doba-
czewski, Michał Dylicki, Ewa Jabłońska i Rafał Górecki honorowo 
oddali po 450 ml krwi, podczas zbiórki organizowanej po raz drugi 
przez zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Gąbin.
22-go maja przedstawicieli jednostek OSP z gminy Słubice uczest-
niczyli w konferencji oraz ćwiczeniach przeciwpowodziowych.
23-go maja w godzinach porannych druhowie z OSP Słubice i OSP 
Juliszew uczestniczyli w szkoleniu dla pocztów sztandarowych, 
które odbyło się w strażnicy OSP Gąbin i zorganizowane zostało 
przez Państwową Straż Pożarną w Płocku. Również tego samego 
dnia, ale w godzinach popołudniowych odbyły się tradycyjne 
uroczystości przy kapliczce, symbolizującej powódź sprzed 5 lat. 
W uroczystej Eucharystii udział wzięły poczty sztandarowe jedno-
stek OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP 
Juliszew i OSP Troszyn Polski oraz druhowie z tych jednostek.

29-go maja przy Szkole Podstawowej w Słubicach odbył się I 
Gminny Dzień Dziecka, podczas którego na dzieci czekało wiele 
atrakcji, przygotowanych również przez jednostkę OSP Słubice, 
której sprzęt cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.
4-go czerwca druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych wzięli 

14



INFORMACJE I OGŁOSZENIA

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w 
okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na podstawie 
dochodu rodziny uzyskanego w roku 2014 (potwierdzone 
zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego za 2014r., zaświadczeniem 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. - 
wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i decyzji w 
sprawie  wymiaru podatku rolnego za 2014r.)
Osoby pobierające świadczenia rodzinne, których dzieci ukończy-
ły 16 rok życia i więcej zobowiązane są do dostarczenia zaświad-
czenia ze szkoły w terminie do 25 września 2015r., wystawionego 
po 1 września 2015r., potwierdzającego podjęcie lub kontynuację 
nauki w szkole w roku szkolnym 2015/2016. W przypadku osób, 
których dzieci będą lub przebywają na internacie zobowiązane są 
do 25 września 2015r. do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły, 
zaświadczenia z internatu, tymczasowe zameldowanie dziecka w 
internacie wystawione po 1 września 2015r.
Tylko na podstawie zaświadczenia będą wypłacane dodatki z 
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu dojazdu. W przypadku 
niedostarczenia zaświadczenia wypłata świadczeń rodzinnych 
zostanie wstrzymana.
Jeżeli dziecko od 1 września 2015r. rozpoczyna naukę w szkole 
ponad gimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, której siedziba 
znajduję się w innej miejscowości zamieszkania to mogą składać 
wnioski o dodatek z tytułu dojazdu w wysokości 50 zł miesięcznie 
lub dodatek z tytułu zamieszkania w internacie w wysokości 90 zł  
(dodatek wypłacany jest we wrześniu lub październiku po złoże-
niu wniosku o ten dodatek).
Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy w formie 
dożywiania dzieci  w szkole od 1 września 2015 r. proszone są o 
zgłaszanie do siedziby Ośrodka do dnia 10 sierpnia 2015 r. w 
celu złożenia wniosku i stosownych dokumentów. Złożenie 
wniosku po 10 sierpnia 2015 r. może skutkować przyznaniem 
świadczenia po rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016.

Jacek Laska

INFORMACJE GOPS
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 
2015/2016 od 1 października 2015r. do 30 września 2016r. 

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy powin-
ny zgłaszać się w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia 
do 14 sierpnia 2015r.) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Słubicach w celu złożenia stosownego wniosku z 
pełną dokumentacją.
W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zosta-
nie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. 
Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem doku-
mentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik nastąpi do dnia 30 listopada.
Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) obowią-
zek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeń-
stwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II 
pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji 
w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryte-
rium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 
2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy 
dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli 
za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej 
niż 500 zł.

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 od 
1 listopada 2015r. do 31 października 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 
30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz.721 ze. zm.).
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego, mogą zgłaszać wyborcy do dnia 22 
sierpnia 2015 r. .
W terminie do 1 września 2015 r. wyborcy mogą składać wnioski 
o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referen-
dum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

REFERENDUM

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP W GM. SŁUBICE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 
czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla państwa. Pytania w referendum 
mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Głosowanie odbędzie się 6 września 2015r. w godzinach 600-2200  
w utworzonych na terenie gminy stałych obwodach głosowania.
Wyborcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomoc - 
nictwa do głosowania najpóźniej do 28 sierpnia 2015 r.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a 
także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

Frekwencja w gminie Słubice wyniosła 50,46 % 

red.
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Z prawdziwą satysfakcją donoszę, że 9 maja br. na zaproszenie 
Rodziny Olewników miałem zaszczyt i przyjemność brać udział w 
uroczystości poświęcenia zrekonstruowanej Groty Matki Bożej z 
Lourdes. Wraz ze mną udział w uroczystości wzięli przedstawicie-
le: samorządu powiatowego( radny powiatowy Józef Walewski), 
samorządu gminnego ( przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna 
Milczarek, radna Rady Gminy i sołtys sołectwa Łaziska Krystyna 
Wojtalewicz), księża, mieszkańcy wsi Studzieniec, zaproszeni 
goście.
W przesłaniu zaproszenia Państwo Olewnikowie napisali: „Chcieli-
byśmy przybliżyć Państwu naznaczone aurą niesamowitości 
miejsce objawień maryjnych w massabielskich skałach; miejsce, o 
którym  święty Jan Paweł II - zmagający się z fizycznym bólem i 
cierpieniem – w przejmujący sposób powiedział: „… to właśnie 
tutaj dotarłem do kresu swojego ziemskiego pielgrzymowania!”.
Informuję Państwa, że obiekt w otwarciu i poświęceniu którego 
brałem udział, dostępny jest dla każdego turysty. Wystarczy 
zatrzymać się w Studzieńcu, na poboczu drogi wojewódzkiej nr 
575 i przejść otwartym kamiennym przejściem na teren Zespołu 
Pałacowo Parkowego. Można tam również odpocząć na ławkach, 
pogrążyć się w zadumie i podziwiać wypływającą z groty wodę 
źródlaną. 
Korzystając z okazji wyrażam słowa podziękowania dla Rodziny 
Olewników za dotychczasową działalność w przywracanie świet-
ności tego obiektu i udostępnienie wydzielonego terenu wokół 
groty.

Wójt Krzysztof Dylicki

KOLEJNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności 
człowieka. Zabytki są materialnym śladem przeszłości oraz 
cennym elementem kultury. Przyczyniają się do kształtowania 
przyjaznego otoczenia i stanowią o atrakcyjności krajobrazu. 
Naszym wspólnym dążeniem winno być zachowanie spuścizny 
historycznej.
W niedalekiej przeszłości ze smutkiem patrzyliśmy na ruiny 
Zespołu Pałacowo Parkowego w Studzieńcu. Po kilku latach okaza-
ło się, że zmiana właściciela stała się zbawieniem dla tego obiek-
tu. Okazało się także, że tzw. „prywatny właściciel” nie zawsze 
oznacza ograniczenia dla turystów.
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wieckiego zagrożonych  jest suszą. W gminach najbardziej 
dotkniętych skutkami suszy (10 gmin w województwie), Wojewo-
da Mazowiecki powołał komisje terenowe, które będą szacowały 
straty poniesione w uprawach. 
Producenci rolni po oszacowaniu strat będą mogli ubiegać się o 
kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji oraz odroczenie 
terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia społecznego 
pod warunkiem, że oszacowane szkody w całym gospodarstwie 
wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, w skład 
której wchodzi całość produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na dzień 
dzisiejszy gminę Słubice nie zalicza się do gmin najbardziej zagro-
żonych skutkami suszy co obrazuje opracowany przez Instytut w 
Puławach monitoring. 

red.

INFORMACJA O MONITORINGU SUSZY

WYBORY DO MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W związku z sezonem letnim i możliwością występowania wyso-
kich temperatur, a co za tym idzie zagrożeniem suszą dla wszyst-
kich gmin Polski (3064) prowadzony jest monitoring przez 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Na podstawie wartości klimatycznego bilansu wodnego oraz w 
oparciu o kategorię gleb określone są dla poszczególnych gmin 
aktualne stany zagrożenia suszą rolniczą.
Komunikaty podawane są w okresach sześciodekadowych. W 
czwartym okresie raportowania obejmującym okres od 1 maja do 
30 czerwca 2015 roku dla gminy Słubice  zagrożenie występowa-
nia suszy wskazywało jedynie na zboża jare na kategorii gleby I 
(gleby bardzo lekkie i lekkie piaszczyste). 
Dane Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) 
wskazują, że blisko 15% gmin na terenie Województwa Mazo- 

 

w Mazowieckiej Izbie Rolniczej będą pan Dariusz Nowicki i pan 
Grzegorz Ambroziak. Nowo wybranym, a zarazem starym przed-
stawicielom izby serdecznie gratulujemy.  Obaj panowie byli już 
przedstawicielami w poprzednich kadencjach.

red.

31 maja 2015 r. w sali posiedzeń Urzędy Gminy przeprowadzone 
zostało głosowanie w wyborach do Rady Powiatowej Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej w powiecie płockim. W głosowaniu wzięło 
udział niecałe 7% uprawnionych członków izby. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania przedstawicielami gminy Słubice 
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