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Słowo wstępne
Drodzy Mieszkańcy Gminy Słubice,

       Koniec roku kalendarzowego i budżetowego to czas podsumowań, finalizowania wielu 
gminnych inwestycji i tworzenia planów na najbliższą przyszłość. W 2021 rok wkraczaliśmy           
z nowymi wyzwaniami i nadzieją stopniowego powrotu do „normalności”. Ostatnie dwanaście 
miesięcy przyniosło nam wiele niespodzianek. Wyczekiwanej normalności jeszcze                        
nie doświadczyliśmy, co nie zmienia faktu, że udało nam się zrealizować wiele działań 
przewidzianych na 2021 rok. 
      W poniższym wydaniu biuletynu znajdą Państwo informacje dotyczące                               
działalności Rady Gminy Słubice, pozyskanych środków oraz realizowanych inwestycji.                                 
Oprócz tego,  mogą Państwo prześ ledzić  wydarzenia  społeczne i  kulturalne,
które miały miejsce w mijającym roku, a także działalność placówek oświatowych 
i innych instytucji z terenu Gminy Słubice. 

      Lipiec 2021 roku okazał się najtrudniejszym miesiącem dla naszych mieszkańców. Gmina Słubice została szczególnie 
doświadczona przez nawałnicę, której skutki były usuwane jeszcze przez wiele tygodni. Dzięki wspólnym działaniom podjętym 
przez Samorząd Gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, a także samych mieszkańców, 
udało nam się szybko usunąć szkody i powrócić do bieżącego funkcjonowania. 
     Jestem przekonany, że pomimo nadal istniejących obostrzeń związanych z epidemią, w 2022 roku zrealizujemy zaplanowane 
działania. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy. 
Pragnę również życzyć Państwu dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz optymizmu                      
na Nowy 2022 Rok. 

Wójt Gminy Słubice
Jacek Kozłowski

Spis treści
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Działalność Rady w roku 2021

 Rada Gminy Słubice w 2021 roku obradowała na 12 sesjach, w tym 5 sesjach 
nadzwyczajnych, podjęła 65 uchwał, Radni złożyli około 26 interpelacji i zapytań.               
Odbyło się również 9 wspólnych posiedzeń komisji i 2 posiedzenia komisji stałych:

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
 Słubice za 2020 rok opracowanego przez Wójta Gminy oraz rozpatrzenia 
 sprawozdania  finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok. 
 Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok 
 za wykonanie budżetu za rok 2020. 
2. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi 
 na działalność Wójta Gminy Słubice w dniu 29.11.2021.

Do najważniejszych zadań Rady Gminy w Słubicach w pierwszym półroczu 2021r. zaliczyć należy:

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
2. Wysłuchanie:
 - sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,
 - sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach.
3. Zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Słubice.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Słubice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za 2020r., 
 informacji o stanie mienia Gminy Słubice oraz sprawozdania finansowego Gminy Słubice.
5. Udz ie len ie  Wój towi  Gminy  S łub ice  –  Jackowi  Koz łowsk iemu votum zaufan ia  oraz  abso lutor ium 
 z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice.

Do najważniejszych zadań Rady Gminy w Słubicach w drugim półroczu 2021r. zaliczyć należy:

1. Przyjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Słubice nieruchomości  położonej  w Słubicach.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu 
 się wieloletniej prognozy finansowej. 
3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku szkolnym 2020/2021. 
4. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych, Wójta Gminy oraz pracowników 
 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Słubice.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, diet radnych oraz diet dla sołtysów.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Słubice na 2022 rok. 

 Po n a d t o  p o d c z a s  o b ra d  s e s j i  R a d n i  m i e l i  m o ż l i w o ś ć  z a p o z n a n i a  s i ę  z  b i e ż ą c ą  d z i a ł a l n o ś c i ą                                                           
Wójta Gminy Słubice – Pana Jacka Kozłowskiego w okresach pomiędzy sesjami. Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła                 
się 2 czerwca 2021 roku, Rada Gminy Słubice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słubice votum zaufania oraz absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, raportu o stanie Gminy Słubice oraz pozytywnych opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. W imieniu Rady Gminy Słubice gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta złożył Przewodniczący 
Rady Gminy – Pan Sławomir Januszewski.
Tematyka związana z realizacją planu pracy Rady Gminy Słubice w 2021 roku została zrealizowana. Sytuacja związana z epidemią 
i zakażeniami SARS-CoV-2 nie sprzyjała organizowaniu Sesji Rady Gminy Słubice w szerszym gronie. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną Przewodniczący Rady Gminy zmuszony był do reorganizacji pracy Rady z zachowaniem zasad bezpieczeństwa            
oraz ograniczyć liczbę osób uczestniczących w posiedzeniach. Dlatego też sołtysi oraz mieszkańcy nie mogli w nich uczestniczyć. 
Jednakże od września 2021 r. sołtysi mogą gościć ponownie na sesjach Rady Gminy Słubice. 

Słubicki Biuletyn Informacyjny
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 4 marca 2021r. Gmina Słubice reprezentowana przez 
Wójta Gminy Jacka Kozłowskiego przy kontrasygnacie 
Skarbnika Henryki Bednarek, w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, podpisała umowę z firmą HYDRO-PARTNER 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na wykonanie zadania                       
pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem 
wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową 
w miejscowości Alfonsów w Gminie Słubice”. 

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał                      
się wykonać roboty budowlane związane z inwestycją                      
w terminie do 31 października 2021 roku za łączną kwotę 
3.231.504,71 zł bru�o. Budowa nowej SUW pozwoli              
na dostęp do dobrej jakości wody pitnej i ciągłości dostaw 
wody do wszystkich mieszkańców Gminy Słubice.                          
Woda z nowej SUW będzie dostarczona rurociągiem 
magistralnym do istniejącej sieci wodociągowej, co pozwoli  
na odciążenie istniejących ujęć wody.

3 231 504,71 zł na budowę Stacji Uzdatniania Wody
w Alfonsowie 

551 768,16 zł na przebudowę drogi Łaziska – Budy

 10 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy                          
w Słubicach, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski podpisał 
umowę na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – 
Budy o długości 950 mb”. Wykonawcą zadania została firma 
DES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której ofertę komisja 
przetargowa oceniła jako najkorzystniejszą. Zakres przetargu 
obejmuje wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, 
zbudowanej z dwóch warstw o grubości 5 oraz 3 cm, a także 
budowę podbudowy, poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego 
o grubości 15 cm. 
Podpisana umowa opiewa na kwotę 551 768, 16 złotych.



5 700 000 złotych na inwestycję wodno-kanalizacyjną
dla Gminy Słubice

 Wójt Gminy Słubice pragnie poinformować, iż gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych                      
przez bezzwrotne dofinansowanie projektów realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna              
od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez BGK. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły 
ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła 
się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.
 Samorząd Gminy Słubice otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.700.000 złotych na rozbudowę i przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Słubicach. Symboliczny czek na ręce Wójta Gminy Słubice – Jacka Kozłowskiego i Przewodniczącego 
Rady Gminy Słubice – Sławomira Januszewskiego  przekazał Minister Aktywów Państwowych Maciej Małecki. 
W ramach inwestycji wykonany zostanie remont oraz modernizacja wysłużonej i przestarzałej technologicznie oczyszczalni 
ścieków w Słubicach. 

2 122 239 złotych na inwestycję dla Gminy Słubice w ramach
programu Polski Ład na inwestycje wodno-kanalizacyjne

  2 122 239 złotych trafi do Gminy Słubice z budżetu 
Państwa na inwestycje wodno-kanalizacyjne, znacząco 
poprawiając komfort życia mieszkańców gminy oraz stan 
środowiska naturalnego. Podział środków dla gmin z wszystkich 
rejonów kraju, dokonany przez Ministerstwo Finansów nastąpiło                  
na postawie algorytmów opartych na danych, w tym dotyczących 
zamożności  oraz danych GUS na 31 października br.                       
Środki Gmina Słubice może przeznaczyć na inwestycje wodne         
i kanalizacyjne z lat 2021-2024. 15 listopada br., przy wjeździe               
do Oczyszczalni Ścieków w Słubicach, Minister Aktywów 
Państwowych Maciej Małecki przekazał symboliczny czek                 
na ręce Wójta Gminy – Jacka Kozłowskiego, Przewodniczącego 
Rady Gminy S łubice  –  S ławomira  Januszewskiego                               
oraz Wiceprzewodniczącego Rady – Jacka Domżałowicza.
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2 139 751 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Środki finansowe na przebudowę
Stacji Uzdatniania Wody w Bończy

 17 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Henryką Bednarek w obecności             
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Adama Orlińskiego, podpisali umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji 
„Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”. Zgodnie z zawartą umową Gmina Słubice 
otrzyma refundację kosztów przebudowy SUW w Bończy w kwocie 1.978.451 zł. Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Bończy           
jest w złym stanie technicznym, co zwiększa ryzyko poważnej awarii i przerw w dostawach wody. Przebudowa Stacji pozwoli              
na jej dalsze funkcjonowanie oraz zaopatrywanie wodociągu gminnego Łaziska w wodę do celów bytowych.

Dofinansowanie
od Samorządu Województwa Mazowieckiego

dla Gminy Słubice w kwocie

2 139 751,00 zł

Pozyskane środki / Inwestycje Słubicki Biuletyn Informacyjny
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Środki finansowe
na przebudowę drogi gminnej Łaziska – Budy

 Wójt Jacek Kozłowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Henryką Bednarek w obecności Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego, 
podpisali również umowę o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy                           
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, 
długość 950 mb”. Gmina Słubice otrzymała dotację w kwocie 80.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane                    
jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku drogi o długości 950 m.

Pomoc finansowa w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021

 Podczas uroczystości zorganizowanej w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku 
podpisane zostały umowy dotyczące udzielenia Gminie Słubice przez Województwo Mazowieckie dotacji na realizację zadań 
zgłoszonych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
W imieniu Samorządu Gminy Słubice umowy podpisał Wójt Jacek Kozłowski oraz Skarbnik Gminy Henryka Bednarek. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego reprezentował Marszałek Adam Struzik oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Adam Orliński.
 Województwo zobowiązało się udzielić Gminie Słubice dotacje stanowiące 50% wartości kosztów kwalifikowanych               
w kwocie nie przekraczającej 10.000,00 zł na jedno sołectwo na wcześniej zakwalifikowane 5 zadań: 
„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Potok”,  „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Świniary”, 
„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Budy”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grzybów”,
„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Polski”. 
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Pomoc finansowa na wyposażenie OSP Słubice
w ramach Mazowieckich Strażnic OSP 2021

 Podczas tej samej uroczystości podpisano również umowę dotyczącą przyznania pomocy finansowej Gminie Słubice              
ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania OSP w kwocie 6.300 zł.  
 Podpisano również umowę dotyczącą pomocy finansowej dla Gminy Słubice w formie dotacji celowej na remont 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Gmina Słubice otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. 

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego
dla Gminy Słubice na usuwanie zniszczeń

w kwocie 520 000 złotych

 Wójt Gminy Słubice zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe 
związane z usunięciem szkód powstałych w związku z rozmyciem rowu melioracyjnego po przejściu nawalnych deszczy                 
na terenie gminy w lipcu i sierpniu br. Przeprowadzenie remontu uszkodzonego rowu melioracyjnego gmina planuje                       
w 2022 roku. Koszt ogólny prac remontowych oceniany jest wstępnie na kwotę 500.000 zł. Przed ich przeprowadzeniem 
konieczne jest opracowanie przez specjalistów z zakresu geotechniki i melioracji projektu tych prac. Na ten cel Sejmik 
Województwa Mazowieckiego przyznał gminie w 2021 r. -  20.000 zł.
 Rów melioracyjny „C” jest częścią obiektu p.n. „Czermno I” i znajduje się w sąsiedztwie ronda „Nadwiślańskiego”                            
w Wymyślu Polskim. Jego wymywanie, związane z nawalnymi i długotrwałymi opadami deszczu w okresie letnim, spowodowało 
zalanie ronda i czasowe wyłączenie go z ruchu oraz podtopienia sąsiadujących z rondem zabudowań mieszkalnych                              
i gospodarczych.
 Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiedział na prośbę Wójta Gminy Słubice zabezpieczając środki                  
w budżecie Mazowsza w kwocie 500 tys. złotych. Nadmienić należy, iż zniszczony rów melioracyjny oraz powstałe osuwisko 
znajduje się na terenie prywatnym i jest w utrzymaniu spółki wodnej „Kozików-Sady”.

Pozyskane środki / Inwestycje Słubicki Biuletyn Informacyjny
Wydanie 2021



 Wójt Gminy Słubice informuje, iż zakończył się czas trwania konkursu „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”,                          
którego organizatorem był Pełnomocnik Rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciw                                     
wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2191).          
Konkurs Rosnąca Odporność miał na celu premiowanie gmin, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r.
 Gmina Słubice włączyła się w akcję szczepień przeciw COVID-19 poprzez zaangażowanie w promocję szczepień.                             
W ww. okresie osiągnęła wynik 10,600 pp., który okazał się najwyższym w powiecie płockim.
 6 listopada br. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o odbiór nagrody za zajęcie pierwszego                 
miejsca w powiecie. Zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu Rosnąca Odporność Gminie przysługuje nagroda                                  
w wysokości 1 000 000 złotych.
Gmina może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy              
COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

1 000 000 złotych wygranej w konkursie
dla Samorządu Gminy Słubice
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 13 września 2021 roku w Gąbinie przedstawiciele samorządów subregionu płockiego podpisali umowy                                 
na dofinansowanie utylizacji azbestu oraz termomodernizację i zakup sprzętu w ramach projektów Wojewódzkiego                 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uroczyste złożenie podpisów pod umowami odbyło się            
w sali OSP w Gąbinie.
Wśród gości obecnych na sali byli m.in.:  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Marek Ryszka, Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki. 
Umowę na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Słubice” w imieniu Samorządu Słubic podpisał 
Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski przy kontrasygnacie Skarbnika Henryki Bednarek.

30 000 złotych dofinansowania na utylizację azbestu

 W wyniku realizacji przedmiotowego projektu we wrześniu br. roku zabrano 77,59 ton azbestu z 23 posesji 
zlokalizowanych na terenie Gminy Słubice. Dzięki dofinansowaniu zadania załadunek i transport płyt azbestowo – 
cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z ich unieszkodliwieniem był dla mieszkańców objętych projektem całkowicie 
bezpłatny. 
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 Gmina Słubice otrzymała dofinansowanie w formie 
grantu w kwocie 5000 zł przyznane przez Lokalną Grupę 
Działania AKTYWNI RAZEM na zadanie „Odpady ograniczam 
i segreguję- siebie i Ziemię ratuję”. Zadanie polega na zakupie 
200 toreb zakupowych biodegradowalnych np. jutowych                 
w celu przekazania ich mieszkańcom Gminy Słubice.                  
Projekt zakłada spopularyzowanie ograniczania odpadów 
opakowaniowych, które stanowią największy strumień 
odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych. Na terenach wiejskich, pomimo bliskości                       
z naturalnym środowiskiem, nadal bardziej popularne są torby 
i opakowania plas�kowe. Projekt ma na celu zachęcenie 
mieszkańców Gminy Słubice i innych osób do używania 
toreb z materiałów biodegradowalnych (juta, bawełna              
czy też wiklina). Zadanie zakłada również druk ok. 800 szt. 
ulotek informacyjnych. W ulotkach chcemy wskazać 
mieszkańcom gminy, jak prawidłowo postępować z odpadami 
wyprodukowanymi w gospodarstwie domowym.                       
 Dzięki właściwej edukacji dotyczącej postępowania            
z odpadami zredukujemy spalanie odpadów w instalacjach 
domowych, co przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza. 

5 000 złotych grantu „Odpady ograniczam i segreguję
- siebie i Ziemię ratuję” dla Gminy Słubice

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów 
p r o w a d z ą c y c h  p u b l i c z n e  i  n i e p u b l i c z n e  s z ko ł y                                    
dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu 
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży 
poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii                     
oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc 
realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych               
i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, 
dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 
 Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu 
śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach 
nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych 
umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
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 Gmina Słubice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja                     
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”,                   
którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez                 
zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach otrzyma pakiet sprzętu              
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora mul�medialnego, 
monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym                  
w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Gmina Słubice w partnerstwie 
z Samorządem Województwa Mazowieckiego

 Szkoła Podstawowa w Słubicach oraz Przedszkole Samorządowe zostały wyposażona w trzy przegrody dymoszczelne 
zamontowane w korytarzu głównym na parterze budynku. Inwestycja została wykonana w związku z zaleceniami pokontrolnymi 
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Według obowiązujących przepisów przeciwpożarowych korytarze w szkołach                    
czy budynkach użyteczności publicznej, których długość przekracza 50 mb powinny być przedzielane takimi przegrodami.  
 Przegrody wykonano z przeszklonych profili PCV, a uchylne drzwi wyposażono w automatyczne samozamykacze.  
Kolejną planowaną inwestycją, która podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku będzie wymiana instalacji 
hydrantów wewnętrznych, dla których opracowano dokumentację techniczną.

Dostosowanie do wymagań PPOŻ w szkole w Słubicach
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 W dniu 20 stycznia 2021r. Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim                                      
– Konstantym Radziwiłłem, umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                      
o charakterze użyteczności publicznej.
Umowa ta gwarantuje dopłatę w kwocie do 149 787,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych                     
na terenie Gminy Słubice w 2021 roku. Dzięki temu wsparciu usługi przewozowe mogły być świadczone na następujących liniach 
komunikacyjnych:

- Relacja Słubice Szkoła – Słubice Szkoła przez Jamno Szkoła

Opis trasy: Słubice Szkoła – Grzybów – Jamno – Jamno Szkoła – Potok Biały – Jamno Szkoła – Grzybów – Słubice Szkoła

- Relacja Szkoła Słubice – Szkoła Słubice przez Zyck Polski

Opis trasy: Słubice Szkoła – Piotrkówek – Piotrkówek skrzyżowanie – Zyck Polski Kościół – Zyck Polski – Nowosiadło – Świniary 
Szkoła – Nowosiadło – Juliszew – Juliszew POM – Wymyśle Polskie – Bończa – Studzieniec – Słubice Szkoła

Uruchomione linie komunikacyjne z pewnością pozytywnie wpłynęły na komfort mieszkańców naszej gminy.

Dofinansowanie przewozów autobusowych w 2021r.
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 Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Słubice nasza gmina nabyła nieruchomości pomiędzy placem przykościelnym               
w Słubicach, a budynkiem banku z przeznaczeniem na cele publiczne. W roku 2020 od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Słubicach zakupiono działkę nr ewid. 234/8 o pow. 1557 m2, natomiast w roku 2021 od osoby fizycznej nabyto 
działki o nr ewid. 234/10 i 234/11 o łącznej powierzchni 1751 m2. Powyższe nieruchomości zostały zakupione z przeznaczeniem 
na budowę miejsc parkingowych i zagospodarowania na teren zielony. Trwają również rozmowy w sprawie przekazania Gminie 
Słubice części terenu, który należy do Parafii. Działka ta będzie przeznaczona pod wymienioną inwestycję, a także zostanie 
wydzielony pas drogowy. Przedsięwzięcie to poprawi estetykę miejscowości i uporządkuje formę prawną terenu,                                    
z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. 

Nabycie nieruchomości
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Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

23 lutego br. o godzinie 15.00 zebrał się Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego w Słubicach. W posiedzeniu udział 
wzięli strażacy z Jednostek OSP z terenu Gminy,  Wójt Gminy               
oraz pracownicy Urzędu Gminy Słubice. Tematem przewodnim 
posiedzenia było przygotowanie inspekcji i sprawdzenie 
wiślanych wałów przeciwpowodziowych pod względem 
występowania ewentualnych nor związanych z bytowaniem 
bobrów. Omówiono także bieżący stan przygotowań sił                        
i środków, które można użyć w przypadku wystąpienia jeszcze 
większego zagrożenia powodzią na terenie Gminy Słubice.
Bezpośrednio po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, Wójt Gminy, strażacy oraz pracownicy Urzędu 
Gminy udali się na inspekcję wałów. W dniu 24 lutego br.                         
o godzinie 8.00 stan Wisły na wodowskazie w Kępie Polskiej 
wynosił 549 cm i przekroczył stan alarmowy o 49 cm.                     
Nadal obserwowane było wysokie zlodzenie w korycie                       
oraz powolne, lecz systematyczne podnoszenie się poziomu 
rzeki.

Wydarzenia
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Podsumowanie przeglądu wałów wiślanych

 10 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz stanu wałów wiślanych na 
terenie Gminy Słubice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Słubicach, przedstawiciele Samorządu 
Powiatu Płockiego oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zarząd zlewni we Włocławku. 
Podczas spotkania omówiono stan wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie gminy                 
oraz aktualne zagrożenia związane z bytowaniem bobrów. Należy podkreślić, iż stan wałów i ewentualne ubytki związane                       
z bytowaniem bobrów zostały sprawdzone w lutym br. przez strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Słubice oraz pracowników Urzędu Gminy Słubice. Podczas przeglądu nie stwierdzono uszkodzeń 
wałów na całej długości słubickiego brzegu Wisły. W trakcie spotkania poruszono sprawę budowy podjazdu (slipu),                           
który rozwiązałby problem wodowania łodzi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowych Straży Pożarnych                       
biorących udział w akcjach ratowniczych oraz poszukiwawczych na Wiśle.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 10 marca 2021r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Słubice 16 par małżeńskich z terenu Gminy Słubice świętowało 
piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Każda rocznica jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. Podczas tej miłej i jakże wzruszającej uroczystości dostojnym Jubilatom zostały wręczone nadane 
postanowieniem z dnia 8 października 2020r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Jest to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,                  
które otrzymać można wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze.
 Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią i obowiązujące obostrzenia, uroczystość została zorganizowana 
zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych - każda para świętowała bowiem jubileusz indywidualnie, korzystając z zaproszenia 
na wyznaczoną godzinę. Uroczystość rozpoczęła Renata Przyłoga - kierownik USC, a wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Jacek Kozłowski.
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały odznaczone pary, które ślub zawierały w 1969 i 1970.                                                  
Te wyjątkowe odznaczenia otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

Wydarzenia

- Marianna i Adam Bartosiakowie
- Cecylia i Jan Boglowie
- Marianna i Marian Dobaczewscy
- Janina i Jan Dymkowie
- Krystyna i Henryk Felczakowie
- Krystyna i Stanisław Frankowscy
- Maria i Jerzy Gontarkowie
- Elżbieta i Józef Jasińscy
- Jadwiga i Józef Kowalikowie
- Barbara i Marcin Michalscy
- Marianna i Kazimierz Przemyłscy
- Helena i Andrzej Rogowie
- Krystyna i Józef Sewerynowie
- Teresa i Stanisław Trzybińscy
- Helena i Czesław Wachowiczowie
 Marianna i Jerzy Zawadzcy

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy Słubice wręczył okolicznościowy adres, a także kosz słodyczy. Wszystkim parom składamy 
serdeczne gratulacje. Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat pełnych szczęścia i radości, dużo zdrowia i miłości                       
na kolejne lata.

Maseczki dla mieszkańców

 29 marca br. Urząd Gminy w Słubicach rozpoczął dystrybucję 
jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Słubice.                     
Do rozdysponowania urząd otrzymał od Starosty Płockiego kilka tysięcy maseczek.     
W ich dystrybucję włączyli się strażacy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych         
z terenu gminy, którzy dostarczyli przygotowane pakiety do gospodarstw domowych. 
W dostarczanych pakietach znajdowało się 10 maseczek oraz ulotka „#szczepimysie”  
promująca bezpłatną akcję szczepień na terenie Polski.
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Pamięć o 96 ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem

 10-go kwietnia br., Władze Gminy Słubice,               
Wójt – Jacek Kozłowski oraz Przewodniczący Rady – 
Sławomir Januszewski, złożyli kwiaty i zapalili znicze                       
w miejscu pamięci o 96 ofiarach katastrofy smoleńskiej                
w Grzybowie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu 
prezydenckiego pod Smoleńskiem zginęło 96 osób - wszyscy 
uczestnicy lotu - w tym prezydent RP Lech Kaczyński                             
z małżonką Marią, posłowie, senatorowie, wojskowi                  
i inni oficjele.

Wydarzenia

Absolutorium dla Wójta Gminy Słubice

 W dniu 2 czerwca br., Radni jednogłośnie udzielili 
Wójtowi Jackowi Kozłowskiemu votum zaufania                       
oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
W Sesj i  absolutoryjnej  udział  wzięło 14 Radnych,                       
którzy wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu, sprawozdaniem finansowym, raportem o stanie 
Gminy Słubice oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
 W imieniu Rady Gminy Słubice, gratulacje oraz kwiaty 
na ręce Wójta złożył Przewodniczący Rady Gminy - Pan 
Sławomir Januszewski.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Słubicach

 1 września br. w szkołach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. W Szkole Podstawowej                     
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach w inauguracji roku szkolnego wziął udział Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski                 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Słubice – Sławomirem Januszewskim. Podczas uroczystego apelu cała Społeczność Szkoły 
pożegnała odchodzącą na emeryturę byłą dyrektor i wieloletnią pedagog – Panią Barbarę Gołaszewską.
 Po zakończeniu uroczystości delegacja Samorządu Uczniowskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach                          
oraz Wójt Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli wiązanki, zapalili znicze na grobach Nieznanego Żołnierza cmentarza 
parafialnego w Słubicach, upamiętniając 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
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Próbne ewakuacje w słubickich szkołach podstawowych

 6 października w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem 
przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących 
zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Około godziny 9.00                      
po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach, zachowując wytyczne zawarte 
w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko 
szkolne. Na boisku prowadząca ewakuację – dyrektor szkoły złożyła meldunek o ewakuacji wszystkich uczniów,                         
którzy bezpiecznie opuścili szkołę. Po chwili na miejscu były już jednostki OSP ze Słubic, Juliszewa oraz Wiączemina Polskiego. 
Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do przeszukiwania budynku oraz gaszenia pożaru.
 Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Pani dyrektor szkoły, która 
odwołała alarm. W dalszej kolejności ewakuacje odbyły się w Szkole Podstawowej w Piotrkówku, Szkole Podstawowej w Słubicach                   
oraz Przedszkolu Samorządowym w Słubicach.
 Ewakuacje przebiegały sprawnie. Na zakończenie ćwiczeń, w każdej ze szkół odbyły się krótkie pogadanki, podczas 
których zaproszeni goście omówili przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowali nauczycieli i uczniów, jak należy się zachować                
w sytuacji kryzysowej.
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Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów

 7 lipca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu 
seniorów. Debatę zorganizowała Komenda Miejska Policji w Płocku. W debacie uczestniczyli między innymi: Jacek Kozłowski   
Wójt Gminy Słubice, podinsp. Artur Białecki Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, nadkom. Piotr Donarski 
Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie, Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych                       
w Starostwie Powiatowych w Płocku, Małgorzata Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 
przedstawiciele płockiego starostwa, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, przedstawiciele ZUS                      
w Płocku, radni i sołtysi z Gminy Słubice, przedstawiciele instytucji działających na terenie Gminy Słubice oraz mieszkańcy Słubic.
 Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat bezpieczeństwa mieszkańców.                               
Poczucie bezpieczeństwa jest tym obszarem, który bezpośrednio wpływa na jakość życia i rozwoju społeczeństwa.                        
Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań państwa. Aby jednak podejmowane 
działania mające na celu skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa były efektywne, z całą pewnością niezbędna jest odpowiednia 
edukacja społeczeństwa oraz współpraca wielu instytucji. Debaty społeczne doskonale spełniają to zadanie, bowiem oprócz 
funkcji edukacyjnej pozwalają nie tylko zdiagnozować aktualne problemy, ale również wypracować wspólny plan działań                         
i właściwy model postępowania w celu przeciwdziałania zagrożeniom.
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Gmina Słubice laureatem konkursu spisowego

 Za nami Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021r.                      
Spis powszechny jest realizowany raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny i jest podstawowym badaniem oraz źródłem 
danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o stanie i strukturze ludności wg ustalonych cech 
demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Wyniki spisu umożliwiają 
analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. To na podstawie wyników spisu rząd podejmuje 
najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Dlatego też tak ważne było, aby w spisie wzięło udział                      
jak najwięcej osób. Byliśmy zachęcani w różny sposób, aby dla dobra naszego kraju zrealizować obowiązek spisowy.
 Z ogromną radością pragniemy Państwa poinformować, iż w jednej z akcji zrealizowanej 25 września 2021 r. pod 
hasłem „Noc spisowa” Gmina Słubice została jednym z trzech, obok Gminy Karczew oraz Konstancin-Jeziorna, laureatów 
konkursu „100 książek w jedną noc”. Noc spisowa zorganizowana została z myślą o poprawie kompletności wyników spisowych 
poprzez zwiększenie dostępności punktów spisowych dla mieszkańców. To dzięki tak aktywnemu udziałowi mieszkańców w akcji                 
„Nocy spisowej”, uzyskaliśmy tego dnia i nocy znaczący postęp prac spisowych, który pozwolił na uzyskanie jednego z trzech 
najlepszych wyników w województwie mazowieckim. Nagrody w postaci dyplomu oraz 100 książek o wartości około 6 tys. zł 
zostały przekazane przez przedstawicieli Wojewódzkiego Biura Spisowego 30 listopada br. do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Słubicach. 
 Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że wyniki z przeprowadzonego spisu mają być podane w styczniu 2022 r. 
Wtedy też poznamy precyzyjne wyniki spisu w naszej gminie. Mieszkańcom Gminy Słubice serdecznie dziękujemy za udział             
w spisie, a Gminnemu Biuru Spisowemu za pracę na rzecz spisu.

Lipcowa nawałnica

 W nocy z 14 na 15 lipca 2021 roku nad Gminą Słubice i okolicami przeszła jedna z najsilniejszych,                                       

o ile nie najsilniejsza, burza ostatnich lat. W porywach wiatr osiągał prędkość ok. 120 km/godz., a opady deszczu osiągały 

wartości rzędu 83 mm/godz. czyli 83 litrów na m2 w ciągu godziny. Tak gwałtowna nawałnica spowodowała ogromne 

zniszczenia. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy z budynków, powalał słupy energetyczne, a ulewa powodowała 

lokalne podtopienia.  Po przejściu burzy praktycznie żadna z dróg na terenie Gminy Słubice nie była przejezdna.                               

Jezdnie były zablokowane przez powalone drzewa i konary, obok leżały zerwane linie energetyczne. Jeszcze podczas trwającej 

nawałnicy do usuwania jej skutków przystąpili strażacy z jednostek OSP z terenu gminy oraz wolontariusze m.in. Wójt Gminy 

Jacek Kozłowski. Za pomocą pilarek spalinowych oraz przy udziale ładowarki teleskopowej udostępnionej przez druha Marka 

Tarkę rozpoczęto usuwanie powalonych drzew, dzięki czemu udrożniono przejazd głównymi szlakami. Świt 15 lipca pokazał 

prawdziwą skalę zniszczeń. Budynek szkoły w Słubicach został pozbawiony okien na jednym z poziomów elewacji, które zostały 

wepchnięte przez szalejący wiatr do środka budynku. Kilka budynków mieszkalnych oraz kilkanaście budynków gospodarczych 

było pozbawione dachów, które zostały zerwane przez wichurę. Szacuje się, iż na terenie gminy wyrwaniu lub uszkodzeniu                         

uległo kilkanaście tysięcy drzew różnego gatunku, zarówno w lasach prywatnych jak i państwowych. Wiele drzew zostało 

wyrwanych z korzeniami, część ma złamane konary i nie rokuje przeżycia. Zostały uszkodzone także linie energetyczne                      
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oraz telefoniczne, pozbawiając odbiorców dostaw prądu i brak połączenia telefonicznego oraz internetowego.                             

W niektórych częściach gminy przerwy w dostawie prądu trwały kilka dni. 
 Do usuwania zniszczeń na terenie gminy Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej skierował Jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z innych powiatów Województwa Mazowieckiego.                        
Pomagali strażacy zawodowi oraz ochotnicy z powiatu żyrardowskiego, garwolińskiego, otwockiego oraz płockiego.
 Niestety tegoroczne lato należało do niespokojnych, z dużą ilością groźnych zjawisk atmosferycznych.                            
Sierpień okazał się miesiącem deszczowym, z temperaturą poniżej średniej wieloletniej oraz intensywnymi opadami deszczu. 
Deszczowy okres żniw spowodował wystąpienie znacznych strat w uprawach rolnych. Do urzędu wpłynęło około 130 wniosków 
od lokalnych rolników w sprawie oszacowania strat w uprawach rolnych.

Dzień Edukacji Narodowej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2021r., Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski podziękował 
nauczycielom i dyrektorom przedszkola i szkół z terenu Gminy Słubice za pracę pedagogiczną i wykazywane w niej 
poświęcenie oraz cierpliwość. Dzięki pedagogom kolejne pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę i rozwijają swoje 
zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami i uczą odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Jednocześnie Wójt wręczył 
nagrody wszystkim dyrektorom szkół i przedszkola za zasługi w kierowaniu placówką edukacyjną oraz nauczycielce Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach  - Pani Jolancie Wodowskiej za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Nagrody wręczone zostały za trud i zaangażowanie włożone w pracę w roku szkolnym 2020/2021.                       
Miniony rok szkolny był trudny i wymagający dla wszystkich ze względu na naukę zdalną oraz pandemię panującą na całym 
świecie, dlatego tym bardziej pracownikom oświaty należą się podziękowania, a Dzień Edukacji Narodowej jest dobrą okazją                 
do tego, by je złożyć.
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Przedszkole Samorządowe w Słubicach

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.”

JANUSZ KORCZAK

Bal karnawałowy „W krainie baśni”

 Przedszkolny korytarz zamienił się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe balony i serpentyny. Bal rozpoczęliśmy 
tanecznym korowodem każdej grupy, gdzie wszystkie dzieci z dumą prezentowały swoje bajeczne stroje. Tegoroczny bal 
karnawałowy odbył się w przedszkolu 12 lutego 2021r. Celem balu było kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw, 
dostarczanie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci oraz integrowanie się podczas wspólnych zabaw i tańców.  
Przy dźwiękach muzyki tanecznej, znanych rytmach dziecięcych przebojów oraz kolorowym oświetleniu wszyscy świetnie                   
się bawili. Chętne dzieci uczestniczyły w przygotowanych konkursach, grach sprawnościowych i zabawach muzyczno – 
ruchowych. Był to bardzo radosny i wesoły dzień .

Dzień Kobiet w przedszkolu

 Szacunek i uprzejmość należą się dziewczynkom każdego dnia, nie tylko od święta. Wszyscy chłopcy zaśpiewali swoim 
koleżankom uroczyste „Sto lat”, złożyli życzenia i wręczyli piękne bransoletki, korony, medale i niespodzianki.                                       
Nasi mali dżentelmeni pamiętali również o wszystkich paniach z naszego przedszkola. Były śpiewy, tańce, zabawy oraz różne konkursy.  

Biały Dzień w przedszkolu

 Zima to ulubiona pora roku wszystkich dzieci.  Zabawy z kolorem białym świętowano we wszystkich 
grupach. Dominującą barwą w stroju każdego przedszkolaka była oczywiście biel. Nie zabrakło zagadek 
związanych z białą porą roku – zimą. Wiele radości dostarczyła dzieciom zabawa przy skocznych rytmach 
zimowej muzyki. Dzieci chętnie  układały obrazki z części, szukały ukrytych śnieżynek, tworzyły improwizacje 
ruchowe z użyciem białych balonów. Przedszkolaki przygotowały w tym dniu piękne prace plastyczne.               
Był to dzień pełen radości i kreatywnej zabawy.
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Powitanie Wiosny

 Nadejście nowej pory roku świętowaliśmy w kolorowych strojach z przewagą barwy zielonej. Wiele emocji wśród 
najmłodszych przedszkolaków wzbudziło pojawienie się kukły „Marzanny”. We wszystkich grupach rozbrzmiewały piosenki           
i tańce wyrażające radość z nadejścia nowej pory roku. Wszyscy ruszyliśmy barwnym korowodem na plac zabaw,                            
aby tam przywitać wiosnę śpiewem i wesołą zabawą przy piosence „Wiosną urodziły się motyle”.

Dzień Kolorowej Skarpetki

 W marcu dzieci  świętowały Dzień Kolorowej Skarpetki  - Światowy Dzień Zespołu Downa. Wszystkie przedszkolaki 
wzięły udział w akcji poprzez założenie skarpetek w różnych wesołych kolorach. Tym spontanicznym gestem wyraziliśmy                  
naszą tolerancję oraz solidarność z osobami z Zespołem Downa. Tego dnia dzięki wspólnej zabawie dzieci doskonaliły 
umiejętności społeczne oraz emocjonalne.

Gminny konkurs on-line  „Teatr jednego aktora”

 Nasi mali artyści pięknie zaprezentowali swoje talenty aktorskie i recytatorskie, deklamując ulubione wiersze                            
z dziecięcego repertuaru. Celem konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach było wspieranie 
młodych talentów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości                       
i budowanie poczucia własnej wartości, a także popularyzacja literatury. Dzieciom gratulujemy udanych występów.                  
 Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców za przygotowanie prezentacji konkursowych swoich pociech, 
dekoracje, rekwizyty i piękne kos�umy przygotowane specjalnie na tę okazję. 

Wycieczka do Frajdalandii

 W doskonałych nastrojach udaliśmy 
się na wycieczkę do Frajdalandii, gdzie dzieci 
mogły zobaczyć mini zoo – a w nim strusia 
afrykańskiego, kucyka, alpaki, kozy, owce, 
osiołka i świnkę. Dzieci obejrzały profesjonalny 
pokaz sokolniczy ( jastrząb, sowa, orzeł).                 
Dużą atrakcją były zabawy na dmuchanych 
zjeżdżalniach i trampolinie, zjazdy na tyrolce, 
park linowy oraz szukanie drogi do wyjścia                   
z labiryntu. Na zakończenie pobytu był obiad               
i słodka niespodzianka – lody. Dzieci wróciły 
zadowolone i z uśmiechami na twarzach.

Słubicki Biuletyn Informacyjny
Wydanie 2021



Oświata

22

Powitanie lata

 Z  ogromną przy jemnośc ią  gośc i l i śmy na b ib l iotecznej  scenie ,                               
gdzie przedszkolaki ze wszystkich grup: Biedronki, Pszczółki, Jeżyki i Muchomorki  
powitały nadchodzące lato tańcem do żywiołowych rytmów piosenki „Jerusalema”. 
Nagranie i montaż filmów, na których dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne 
zostało zrealizowane przez Pana Artura Bedyka, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Słubicach. Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. 

Zakończenie roku przedszkolnego

 W takim dniu zdajemy sobie sprawę, jak ten czas szybko 
mija. Zwłaszcza, kiedy patrzymy na naszych absolwentów.            
Dzieci w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami 
recytując wiersze i śpiewając piosenki o tematyce wakacyjnej.                    
Dzieci z grup: Jeżyki i Muchomorki pożegnały się z przedszkolem              
i młodszymi kolegami. Pani Dyrektor podziękowała dzieciom, 
rodzicom i pracownikom przedszkola, za miniony rok.               
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki.                       
Ponadto zapewniły, że po wakacjach wrócą z uśmiechem                   
do przedszkola. W tym szczególnym dniu podziękowaliśmy 
odchodzącej na emeryturę Pani Hannie Kozłowskiej,                          
za wspólnie spędzone lata – były życzenia, kwiaty,                       
łzy wzruszenia i wspólnie zaśpiewane  „Sto lat”.

Międzynarodowy Dzień Kropki

 Celem zajęć było wzbudzanie u dzieci kreatywności, pomysłowości oraz zachęcanie ich do tworzenia i działania.                 
Tego dnia ubrania przedszkolaków oraz przedszkolne sale wypełnione były kolorowymi kropkami. Dzieci brały udział w zabawach 
tanecznych, ruchowych i zręcznościowych. Na zajęciach powstały ciekawe plakaty i prace plastyczne z kropek. Było kolorowo, 
wesoło i bardzo ciekawie. 

Dzień Przedszkolaka

 To święto ustanowione, by podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju dzieci. Wspaniałej zabawy nie mogło 
zabraknąć i w naszym przedszkolu. Już od samego rana panowała 
wesoła i radosna atmosfera. Dzieci brały udział w konkursach 
sprawnościowych oraz zabawach z użyciem kolorowych piłeczek, 
obręczy i chusty animacyjnej. Był to dzień pełen radości                        i 
niezapomnianych wrażeń.
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Wycieczka do ZIARNA w Grzybowie

 We wrześniu dzieci z naszego przedszkola wybrały 
się do Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Ziarno” 
w  Grzybowie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci                 
z gospodarstwem ekologicznym, a także zorganizowanie 
warunków do bliskiego kontaktu z naturą i tradycją.   
O g ro m n ą  ra d o ś ć  s p raw i ł o  d z i e c i o m  s p o t ka n i e                             
ze  zwierzętami .  Chętn ie  karmi ł y  kozy  dyn iami ,                         
które wcześniej  samodzielnie zebrały.  C iekawym 
doświadczeniem było zwiedzanie biopiekarni, w której 
znajduje się ogromny piec. Dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawych informacji o zbożach i rodzajach pieczywa.               
Poznały sposób w jaki kiedyś mieliło się ziarna oraz historię 
powstawanie chleba – od ziarenka do bochenka.                
Wspaniałą atrakcją dla przedszkolaków było wyrabianie 
ciasta, przesiewanie mąki i formowanie z niego własnych 
bułeczek w rozmaitych kształtach. Z wielką uwaga dzieci 
słuchały ciekawostek na temat owadów (pszczoła, biedronka, 
trzmiel). Dowiedziały się również jak ważną rolę  odgrywają 
one w przyrodzie. Na zajęciach z wycinankarstwa dzieci 
poznały historię i tradycje regionu sannicko – gąbińskiego. 
Ćwiczyły umiejętności manualne wykonując własnoręcznie 
ludową wycinankę. Wycieczka obfitowała w wiele wrażeń,              
a dzieci wróciły do przedszkola w doskonałych humorach.

Spotkanie z policjantem

 Do naszego przedszkola z wizytą przybył pan policjant z Komisariatu Policji w Gąbinie. Celem spotkania                      
było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzieci utrwaliły numery alarmowe, podstawowe zasady zachowania 
podczas przechodzenia przez jezdnię. Przedszkolaki dowiedziały się, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa                         
oraz  noszenie  odblasków.  Wszyscy  z  dużym za interesowaniem s łucha l i  rad  i  wskazówek po l ic janta . 
W ramach podziękowania dzieci wykonały dla naszego specjalnego gościa piosenkę „Pan policjant”.

Dzień Chłopca

 Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. 
Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 września. W tym dniu  dziewczynki zaśpiewały chłopcom 
uroczyste „Sto lat”, złożyły  życzenia oraz wręczyły  upominki. We wszystkich grupach był to dzień, pełen wrażeń, atrakcji,                    
radości i dobrej zabawy.
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Dzień Edukacji Narodowej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na przedszkolnej scenie wystąpiły dzieci z wszystkich grup. Zaprezentowały występ 
przygotowany specjalnie na tę okazję. Były wiersze i  piosenki, które w całości stworzyły piękne podziękowanie za  codzienną 
troskę, oddanie i serdeczność. Nie zabrakło ciepłych słów oraz życzeń dalszej, owocnej pracy zarówno od Pani dyrektor,                       
jak i Rodziców naszych przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy!

Dzień Marchewki

 W październiku nasze przedszkolaki 
świętowały Dzień Marchewki. Tego dnia dzieci 
przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo. 
Wszyscy dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy                   
o marchewce – że jest bardzo zdrowa, zawiera                
wiele cennych witamin i składników odżywczych.                
Ten dzień wypełniony był zabawami przy piosenkach             
o marchewce. Dzieci brały udział w różnych 
konkurencjach np. biegały w sztafecie z marchewką, 
układały matematyczne, marchewkowe puzzle, 
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały warzywa                    
za pomocą dotyku. Przedszkolaki wykonały również 
piękne prace plastyczne.  Na koniec odbyła                          
się degustacja marchewki - dzieci chrupały surowe 
marchewki oraz  piły marchewkowy sok.

Pasowanie na przedszkolaka

 10 listopada 2021r. był wyjątkowym dniem dla całej społeczności przedszkola. W części artystycznej dzieci 
zaprezentowały wiersze i piosenki patriotyczne. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Jacek Kozłowski Wójt Gminy Słubice.                
Na widowni nie zabrakło również rodziców. Po części artystycznej Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na przedszkolaka. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale patriotyczne oraz kolorowe książeczki. Dla wszystkich przedszkolaków                  
był to z pewnością niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw                            
i uczenie poszanowania praw innych. W związku z tym 19 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy                         
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia kolorem przewodnim był niebieski. Nie zabrakło zabaw tanecznych                                 
i ruchowych przy piosenkach o prawach dziecka, a także prac plastycznych o tej tematyce.
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Dzień Pluszowego Misia

 Wszystkie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Na zajęciach przygotowano wiele 
atrakcji: zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, matematyczne, konkursy, quizy. Dzieci bardzo chętnie pozowały do zdjęć w 
misiowej fotobudce. Największą atrakcją dla przedszkolaków były odwiedziny Pluszowego Misia.  Mamy nadzieję, że to wielkie 
misiowe przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.

Szkoła do hymnu

 W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 
10 listopada dzieci z wszystkich grup wspólnie z nauczycielami i pracownikami przedszkola uroczyście odśpiewały                                    
hymn państwowy w postawie na baczność.
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Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

 Mimo tego, że rok 2021 nie należał do najłatwiejszych, 
w naszej Szkole Podstawowej  im. Ojca Świętego Jana Pawła II           
w Słubicach wiele się działo. Pandemia nie stanęła nam              
na drodze do rozwoju i realizowania naszych planów. 
Pamiętaliśmy także o święcie każdej Babci i Dziadka, mimo tego,              
iż nie mogli być z nami ze względu na trwającą pandemię, 
uczniowie naszej szkoły zrobili wszystko, aby sprawić przyjemność dziadkom. Wychowawcy przygotowali uczniów do występu,              
a następnie umieszczali przygotowane nagrania na stronie internetowej naszej szkoły. 

„Kochanych Dziadków Mamy”

 W styczniu nasi uczniowi oraz nauczyciele z ogromną przyjemnością 
uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszyscy kwestowaliśmy 
na 29 finale WOŚP. Szefem sztabu w Słubicach był p. Artur Bedyk, to on czuwał            
nad prawidłowym przebiegiem finału sztabu w Słubicach. Oczywiście podczas 
finału mogliśmy liczyć na wsparcie Wójta Gminy Słubice p. Jacka Kozłowskiego. 
Wszyscy bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak wyjątkowym 
wydarzeniu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 Luty także był dla nas owocnym miesiącem. Zima to trudny czas nie tylko dla ludzi,               
ale przede wszystkim dla zwierząt. W schroniskach znajduje się bardzo wiele czworonogów,    
które potrzebują pomocy człowieka. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do akcji charytatywnej 
prowadzonej w naszej szkole przez p. Małgorzatę Durma. Przez cały luty dzieci przynosiły karmę 
suchą i w puszkach oraz kocyki. Zebrana w szkole żywność dla zwierząt została zawieziona              
do schroniska w Płocku. 

Zbiórka karmy do schroniska

 W szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 2021. Odbywał się pod hasłem: 
„Działajmy razem”. Nabrał w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólnym wysiłkiem 
zarówno dorosłych  - rodziców, nauczycieli i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży 
zapewnić możemy bezpieczeństwo w czasie intensywnego korzystania z sieci podczas pandemii i 
zdalnej edukacji. Uczniowie klas I - III na zajęciach informatycznych w ramach Dni Bezpiecznego 
Internetu oglądali filmy, teledyski, kreskówki oraz wykonywali wiele ćwiczeń związanych z 
bezpieczeństwem w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021
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Projekt TIK „Misja Programowanie”

Oświata

 W  ra m a c h  p ro j e k t u  ro z w i j a j ą c e g o 
technolog ie  komunikacy jne  k lasy  I - I I I                             
i ich wychowawcy z wielkim zaangażowaniem 
rea l i zowal i  zadania  objęte  pro jektem                       
„Misja: programowanie”. Dzięki temu podczas 
p ro j e k t u  zd o b y l i  n o w e  d o ś w i a d c ze n i a                                  
i umiejętności. Pomimo trwającej pandemii                       
i obostrzeń z nią związanych, wychowawców                        
w real izacj i  projektu zdalnie wspierała              

t renerka p.  Bogumiła  Ogrodowczyk  -  nauczyc ie l  konsul tant  w zakres ie  wychowania  przedszkolnego                                                            
i edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN wydział w Płocku.   

„Historia kształtuje pokolenia – Łączy Nas Pamięć”

 W tym roku, 19 kwietnia minęło 78 lat od wybuchu powstania             
w getcie warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jak co roku, 
zaprosiło szkoły i instytucje kultury do uczczenia tego wydarzenia.                              
Od 18 kwietnia można było uczestniczyć on-line w koncertach, 
spotkaniach, wystawach i debatach. Wspólnie z uczennicami i uczniami 
naszej szkoły p. Krystyna Bogiel włączyła się w to wydarzenie o jakże 
znamiennym tytule: Łączy Nas Pamięć. Zewnętrzną formą tej pamięci było 
zrobienie symbolu pamięci: ŻONKILA. Uczniowie na lekcjach historii i wiedzy 
o społeczeństwie mieli możliwość uczestniczenia w specjalnie dla nich 
przygotowanych lekcjach. Muzeum POLIN zaplanowało dla klas IV - VI zajęcia z filmem pt: „Będę pisać”, a dla klas VII i VIII 
zajęcia z filmem pt: „Muranów - dzielnica północna”. 
    
 Na zaproszenie GBP w Słubicach uczniowie kl. Ib wzięli udział w Akcji Żonkile. Dzięki materiałom edukacyjnym 
przygotowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mogli uczestniczyć w  ciekawej lekcji on-line. Uczniowie wysłuchali 
opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć Drobinek” oraz wykonali ćwiczenia z kart prac, dzięki którym dzieciom przybliżone zostało 
pojęcie wartości jaką jest „pamięć”. Prowadząca zajęcia on-line bibliotekarka Anna Ostrowska wytłumaczyła także symbolikę 
żółtego żonkila. Efektem spotkania są zdjęcia dzieci z przypiętym żółtym żonkilem umieszczone na stronie internetowej szkoły  
oraz prace plastyczne, które powstały tuż po przeprowadzonych zajęciach.
 Pomimo trwającego czasu pandemii oraz okresu edukacji zdalnej wielu uczniów aktywnie angażowało się w życie szkoły.                
Chętnie zgłaszali się do udziału w różnych konkursach. Wszyscy mamy świadomość, jak trudno jest teraz przygotować ich do takich 
przedsięwzięć, zwłaszcza konkursów pozaszkolnych. Ale jak się okazuje, dla wielu uczniów nie ma rzeczy niemożliwych .

Święto Narodowe 3 Maja

 Kształtowanie postaw patriotycznych jest częścią naszej kultury i tradycji.                             
W maju pamiętaliśmy o ważnym dla nas wszystkich Święcie Majowym. Uczniowie śpiewali 
pieśni majowe, wykonywali zdjęcia z flagą w geście pamięci. Wszystkie zdjęcia oraz materiały 
filmowe są umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

 10 listopada odbył się uroczysty apel, w którym udział brała cała nasza 
społeczność szkolna. Apel był przygotowany z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości 11 Listopada. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji „Szkoła 
do hymnu" i o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego”.  W ten sposób wspólnie uczciliśmy 103 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Narodowe Święto Niepodległości 
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 W marcu w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Słubicach ogłoszony został gminny konkurs  
na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną". Organizatorami 
konkursu byli nauczyciele świetlicy – Pani Monika Olkiewicz, 
Pani Karolina Jasińska oraz Pani Agnieszka Zawadzka.               
Celem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie 
tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą 
Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat 

symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, stworzenie okazji do zaprezentowania przez 
uczniów własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia, 
rozbudzanie inwencji twórczej, integracja społeczności szkolnej. Konkurs miał charakter otwarty             
i był skierowany do uczniów klas "0" - VIII. Po wybraniu finalistów konkursu, własnoręcznie 
wykonane przez uczniów palmy, za zgodą rodziców, zostały przekazane do Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego w Mocarzewie na bardzo szczytny cel  -  licytację, z której cały dochód 
przeznaczony został na budowę Domu Mocarzy w Mocarzewie.

Pomaganie jest fajne

 W czerwcu biblioteka szkolna wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowała 
akcję charytatywną, mającą na celu zbiórkę plas�kowych nakrętek dla niepełnosprawnej 
Oliwki. Przekazanie nakrętek odbyło się podczas uroczystego apelu szkolnego. Rodzice dziewczynki 
przekazali na ręce pani dyrektor Magdaleny Durmaj podziękowanie dla całej społeczności szkolnej.

Projekt z ZUS

 W marcu br. uczniowie z klas 0-III wzięli 
udział w projekcie „Projekt z ZUS”, którego celem 
była popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych.  Polegał on na przeprowadzeniu                  
przez  wychowawców za jęć  nt .  ubezpieczeń 
społecznych. Po lekcji uczniowie wykonali projekt 
edukacyjny, w którym mieli wyjaśnić, dlaczego 
ubezpieczenia społeczne są ważne. Uczniowie z klasy 
IIIb  z wychowawcą p. Emilią Cichosz wykonali plakat pt. 
„ZUS pomaga”. Klasa IIIa z wychowawcą p. Joanna 
Ujazdą nagrali krótki filmik pt. „ZUS na plus”.  Obydwie prace zostały zgłoszone do regionalnego etapu konkursu organizowanego 
przez ZUS. W tym miejscu należy także pochwalić się faktem, iż klasa IIIa została wyróżniona na szczeblu powiatowym.                      
Dzień Ziemi obchodziliśmy 22 kwietnia, ale o naszą planetę dbamy cały rok. Dzieci z naszej szkoły to prawdziwi Przyjaciele                      
i Strażnicy Przyrody zarazem. Chcemy, aby naturalne piękno Ziemi zachwycało nas wszystkich „do końca świata i jeden dzień 
dłużej”!  Z takimi entuzjastami „błękitnej planety” jest to możliwe.

Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania

 W czerwcu odbył się w naszej szkole także Dzień Dziecka,               
podczas którego uczniowie szkoły mogli skorzystać z wielu atrakcji, zabaw              
oraz słodkiego poczęstunku. Wszystko to zostało dofinansowane przez                
Urząd Gminy w Słubicach.

Jestem małym przyjacielem przyrody 

 Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jestem małym  przyjacielem przyrody”. 
Dzieci z oddziału 0b podczas realizacji zadania „Sprzątanie Świata” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Jestem 
małym przyjacielem przyrody” zbierały odpady. Przy okazji znalazły grzyby, odwiedziły daniele i konia, którego codziennie widzą 
będąc na placu zabaw. Pięknie u nas!
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 W dniach od 8 do 10 września 2021 roku uczniowie                       
klas ósmych wyruszyli wraz z opiekunami: wicedyrektor                      
Ewą Makowską, p. Moniką Liberacką, p. Beatą Zawadzką,                    
p. Rafałem Maciaszkiem oraz p. Łukaszem Bartosiakiem                          
na trzydniową wycieczkę w nasze piękne polskie góry Pieniny. 
Celem wycieczki była przede wszystkim integracja klas                        
i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, ale także okazja do poznania 

pięknego krajobrazu polskich gór. Pierwszym punktem wycieczki była piesza wędrówka Wąwozem Papieskim na górę Wdżar. 
Drugiego dnia uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli na Trzy Korony, następnie odbył się spływ Dunajcem przez Przełom 
Pieniński do Szczawnicy, a ostatnią atrakcją tego dnia był wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę. Wieczorem po powrocie 
do pensjonatu odbyło się ognisko przygotowane przez przemiłych gospodarzy. Ostatniego dnia odbyła się wycieczka na termy 
w Szaflarach „Gorący Potok”. Pogoda dopisała. Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni. 
 Kolejnym wydarzeniem był wyjazd do kina Helios w Płocku na projekcję filmu pt. „Śmierć Zygielbojma”, dramatu 
wojennego Ryszarda Brylskiego. Film dostarczył nam wielu wrażeń i emocji. 

Podróże kształtują człowieka

 8 października 2021 odbyło się Ślubowanie uczniów klas I. Była to bardzo podniosła, ważna i radosna uroczystość,               
z udziałem zaproszonych gości: Pana Jacka Kozłowskiego - Wójta Gminy Słubice, Pani Natalii Kordalewskiej - Przewodniczącej 
Rady Rodziców, Pani Magdaleny Durmaj - Dyrektora Szkoły oraz Pani Ewy Makowskiej - Wicedyrektora Szkoły. Byli również 
rodzice pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń pani Joanny Ujazda i pani Emilii 
Cichosz zaprezentowali część artystyczną, pokazując gościom, rodzicom i całej społeczności szkoły swoje przygotowanie do bycia 
uczniem naszej wspaniałej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu, pierwszaki otrzymały upominki od Wójta Gminy 
Słubice, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas II i III. Rodzice przygotowali pamiątkowe medale               
oraz słodki poczęstunek. 

Witaj szkoło Witaj nasza dobra szkoło

 Z wiarą i z uwielbieniem w sercu, każdego roku, wyruszamy na autokarową pielgrzymkę                         
do Matki Bożej Jasnogórskiej, w tym roku ta wycieczka miała miejsce 7 października.  Przeor Jasnej 
Góry zachęcał młodzież i dzieci do refleksji, jak dziś Jan Paweł II odniósłby się do tego, co stanowi              
treść naszej codzienności. – Czy pochwaliłby podejmowane plany i zamierzenia? Czy ucieszyłby                  
się możliwościami, jakie współczesnej edukacji daje rozwój technologii internetowych,                    
mobilne nauczanie, wdrożone programy szkolne? - pytał przeor i zauważył, że choć pewnie                   
papież by się ucieszył, to nie w sposób bezkrytyczny, „bo jako autentyczny prorok, potrafił szybciej                
niż inni wychwycić, nazwać i prawidłowo przeanalizować możliwe zagrożenia”. Dla nas - nauczycieli           
i uczniów - pielgrzymka jest niezwykłym przeżyciem duchowym. Właśnie tutaj, na Jasnej Górze,                  

u naszej Kochanej Mamy, czujemy się jak w domu; możemy powiedzieć Mamie o naszych troskach i problemach,                   
możemy podziękować za Jej czułą, troskliwą opiekę. 

Rodzina Szkół Jana Pawła II

 W październiku 2021r. biblioteka szkolna razem z nauczycielem                            
j. polskiego p. Jolantą Wodowską przeprowadziła dziewiątą już edycję Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego. Tym razem wybraliśmy do recytacji poezję Patronów Roku 
2021: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza. 
Bardzo duża liczba uczniów zdecydowała się wziąć udział, co nas, organizatorów, 
niezmiernie ucieszyło. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczniów. Dzięki udziałowi                      
w konkursie uczniowie, poza rozwijaniem wrażliwości na piękno i bogactwo języka 
ojczystego, mieli możliwość poznać twórczość wybitnych patronów roku 2021. 

Konkurs recytatorski
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 W dniu 31 października uczniowie Samorządu Szkolnego wraz                        
z opiekunami Samorządu panią Karoliną Jasińską i panią Jolantą Tarką 
zaangażowali się w sprzątanie grobów. Uczniowie z opiekunami wybrali                      
się na cmentarz w Słubicach, aby uporządkować groby żołnierzy poległych.                
Po pracach porządkowych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na każdym 
grobie jako symbol naszej pamięci o zmarłych.

Samorząd Uczniowski – pamięta o grobach naszych zmarłych

 4 listopada podczas zawodów w Radzanowie uczennice reprezentujące 
naszą szkołę zajęły I miejsce na zawodach, zaś chłopcy II miejsce. 9 listopada podczas 
zawodów unihokeja w Radzanowie chłopcy reprezentujący nasza szkołę zajęli                
I miejsce, zaś uczennice IV miejsce. Za przygotowanie uczniów do zawodów wielkie 
ukłony należą się p. Iwonie Krzewickiej oraz p. Rafałowi Maciaszkowi.

Sport to zdrowie - sukcesy naszych sportowców

    Dnia 29 listopada 2021 roku uczennice naszej 
szkoły brały udział w międzypowiatowych zawodach 
w unihokeja, które odbyły się w Gostyninie. Uczennice 
naszej szkoły zajęły I miejsce. Udział brały:                
Kozłowska Anna, Kozłowska Ewa, Domżałowicz Agata, Dylicka Alicja, Walczak Julka.
  Dnia 30 listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w międzypowiatowych 
zawodach w unihokeja, które odbyły się w Gostyninie. Uczniowie: Ambroziak Jan,                 
Kamiński Gracjan, Kordalewski Oliwier, Domżałowicz Aleksander, Zieliński Mikołaj, 
Baranowski Bartek, Skoroch Jakub zajęli I miejsce.

 W dniach 18-19 listopada w naszej szkole rozmawialiśmy o Prawach Dziecka. Uczniowie chętnie uczestniczyli                    
w zajęciach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski oraz angażowali się w dyskusję. Każdego roku, w dniu 20 listopada, 
obchodzimy Dzień Praw Dziecka, dlatego poruszyliśmy ten jakże ważny temat wraz z naszymi uczniami. W listopadzie był także 
organizowany konkurs nawiązujący do tolerancji organizowany przez p. Katarzynę Kraska oraz p. Beatę Zawadzką.                  
Uczniowie z ogromną przyjemnością wzięli udział w konkursie oraz rozmawiali o tym co to znaczy być tolerancyjnym.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. 
Uczniowie z klas 0-III chętnie uczestniczyli w zajęciach 
związanych z tym właśnie dniem. Z tej okazji dzieci z klasy Ia, 
w ramach realizacji innowacji pedagogicznej English Special 
Days, utrwalały kolory i części ciała w języku angielskim.                  
Na koniec odbyła się szalona zabawa z misiami przy muzyce.

Dzień Pluszowego Misia

30

Słubicki Biuletyn Informacyjny
Wydanie 2021



Oświata

 W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa'.               
Należy wspomnieć, iż z naszej placówki w konkursie został nagrodzony uczeń klasy IVb Michał Krystecki, który zajął I miejsce.                      
Zaś klasa Ia, której wychowawczynią jest p. Joanna Ujazda zajęła I miejsce w kategorii film na szczeblu powiatowym                            
oraz zakwalifikowała się do następnego szczebla konkursu. 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

 Idąc tym tropem, biblioteka szkolna postanowiła zaprosić uczniów              
do wyjątkowych spotkań z książkami, które pozwolą młodym czytelnikom 
odkryć moc czytania książek. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział                         
w programie „Czytanie ma moc”. Uczniowie klasy trzeciej przez cały rok 
szkolny biorą udział w zabawnych, oryginalnych i inspirujących lekcjach 
czytelniczych. Naszym celem jest rozbudzenie w uczniach pasji czytelniczej 
oraz przygotowanie ich do świadomego odbioru literatury i kultury, a także 

wsparcie aktywności i twórczego działania. W naszej szkole wiele się dzieję całym rokiem, nasi uczniowie cały czas rozwijają 
swoje zainteresowania, pasję oraz chętnie poszerzają swoją wiedzę. 

          „Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili”
– napisała kiedyś Wisława Szymborska
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 W roku szkolnym 2021/2022 pierwszoklasiści naszej szkoły dołączyli do Akademii Bezpiecznego Puchatka. 
Realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium 
Oświaty – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania 
bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących 
bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o przygotowane materiały edukacyjne.  Razem z Puchatkiem dzieci uczyły się,                     
jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych. Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  
Podczas zajęć omówiliśmy zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował                    
u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji              
na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Po przeprowadzeniu zajęć, swoją wiedzę uczniowie zweryfikowali podczas  
Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskali certyfikat przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

 „Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb.” Od wieków w wigilię               
św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości. Natomiast panowie ciekawi swojej 
przyszłości spotykali się klika dni wcześniej w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki to czas wspaniałej zabawy, a jednocześnie powrót                                  
do tradycj i  i  obrzędów ludowych. 
Spotkanie  andrze jkowe pozwala 
oderwać się od rzeczywistości i przenieść 
w  ś w i a t  m a r z e ń  i  f a n t a z j i .                                 
Tak też spędziliśmy ten dzień w naszej 
szkole. Dzieci kontynuując tradycje 
związane z wigilią św. Andrzeja losowały 
wróżby przepowiadające przyszłość. 
Wszyscy wspaniale się bawili.

Andrzejki
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 Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia 
przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, 
kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym                 
lub dużym  przyjacielem - Misiem. Mimo coraz nowocześniejszych i atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.                   
W tym dniu wszystkie zajęcia związane były z przyniesionymi pluszakami. Na początku dzieci poznały historię powstania 
pluszowego misia, a także miały okazję zaprezentować swoich przyjaciół kolegom z grupy. Był to dzień pełen zabaw, muzyki, 
wierszyków oraz poznania rożnych postaci znanych misiów z bajek i filmów dla dzieci. Ten dzień w przedszkolu pełen                            
był uśmiechu, radości oraz wspólnej zabawy.

Dzień Pluszowego Misia
Miś Puchatek, Miś Uszatek,

Miś z futerka, z pluszu z łatek…
Dziś Dzień Pluszowego Misia
Więc go utul mocno dzisiaj!!!

Góra Grosza

 Ostatni rok był dla wszystkich czasem wyzwań. Zamknięte szkoły, nauka zdalna, potem hybrydowa, wirtualne 
spotkania. To wszystko miało ogromny wpływ na nas wszystkich. Pomimo tak niesprzyjających warunków, nasza szkoła                         
po raz kolejny wzięła udział w akcji społecznej „Góra Grosza”. Dzieci z wielką satysfakcją i zaangażowaniem wrzucały                           
do skarbonek drobne monety, które z dnia na dzień robiły się coraz cięższe i pełniejsze. Zebrane  w ten sposób pieniądze                       
w całości zasiliły Towarzystwo Nasz Dom, udzielając pomocy dzieciom, wychowującym się poza swoją rodziną.                      
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę. Dotychczasowe edycje utwierdziły nas w przekonaniu,                                       
jaką siłę może mieć jeden grosz!

W Górę Grosza się włączymy tak, tak, tak!
Zbiórkę monet urządzimy tak, tak, tak!

Dużą kwotę znów zbierzemy,
Dzieciom domy zbudujemy.
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 W miesiącu wrześniu po długiej przerwie spowodowanej 
obostrzeniami związanymi z SARS-CoV-2, wybraliśmy się na pierwszą 
wycieczkę po ponad rocznej przerwie. Dzieci z klas 0-IV odwiedziły Rodzinny 
Park Rozrywki Frajdalandia znajdujący się w miejscowości Budy Iłowskie.      
Pośród wielu atrakcji znajdujących się w tym miejscu, m.in., mini zoo, place 
zabaw, miejsca do piknikowania i leżakowania, dmuchane zjeżdżalnie                          
to niewątpliwie dużą popularnością cieszą się tutaj pokazy sokolnicze.                         
Tu ptaki są na wyciągnięcie ręki i to dosłownie. Wystarczy ubrać specjalną 
rękawice, wyciągnąć rękę, a na pewno za chwilę któryś z nich na niej usiądzie. 
Można podziwiać sowy płomykówki, puchacze, myszołowy, sokoły, jastrzębie. Po tak intensywnie i ciekawie spędzonych chwilach 
wróciliśmy do szkoły.

Wycieczka do Frajdalandii

 Grudzień to magiczny miesiąc, w którym oczekujemy 
na wspaniałe wydarzenia Bożego Narodzenia, poprzedzone 
innymi mniejszymi tak jak np. mikołajki, wspólne ubieranie 
choinki czy jasełka i kolędowanie. Aby uprzyjemnić ten czas 
naszym najmłodszym dzieciom z oddziału przedszkolnego                    
i klas I-III, 2-go grudnia w ramach świętowania mikołajek 
wybraliśmy się do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku. Miejsce to oferuje wiele wspaniałych atrakcji dla dzieci takich                    
jak „małpi gaj”, basen z kulkami czy różne zjeżdżalnie, jednak z racji zbliżających się świąt spotkaliśmy tam Św. Mikołaja.                    
Zachęcił on dzieci do wspólnego kolędowania. Następnie cała grupa korzystała z wszystkich dostępnych atrakcji, jak również 
zabaw z animatorami, którzy w ciekawy sposób zachęcali dzieci do różnych zabaw. Po dniu pełnym wrażeń w świątecznych 
nastrojach wróciliśmy do naszej szkoły, nie mogąc się już doczekać kolejnych ciekawych wypraw.

Mikołajki
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 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem 
N i e p o d l e g ł o ś c i  s p o ł e c z n o ś ć  S z ko ł y  Po d sta w o w e j                             
im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku już po raz czwarty 
włączyła się w ogólnopolską akcję pt.: „Szkoła do hymnu”, 
zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.                          
W ramach akcji dnia 10 listopada punktualnie o godzinie 11:11 
uczniowie ze wszystkich klas wraz z Radą Pedagogiczną                        
oraz pracownikami administracji i obsługi uroczyście zaśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego. W tym dniu odbyła się również akademia 
w wykonaniu uczniów klas VI, VII, VIII przygotowanych przez Panią Iwonę Michalską-Milczarek i Małgorzatę Perkę.                    
Inscenizacja patriotyczna poprzez poezję i piękne pieśni przybliżyła młodszym kolegom i koleżankom drogę Polski                                  
do niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości
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 W listopadzie Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej w Piotrkówku po raz kolejny organizuje 
zbiórkę artykułów żywnościowych. Uczniowie i Rodzice wszystkich klas przynoszą produkty żywnościowe z długą datą 
ważności. Tuż przed Świętami  Bożego Narodzenia organizowane są paczki żywnościowe, a następnie rozwożone do osób 
mieszkających  na naszym terenie. Są to osoby starsze, schorowane niejednokrotnie mające poczucie osamotnienia.           
Organizując tą akcję chcemy, aby nasi seniorzy poczuli, że nie są pozostawieni sami. Nasza pomoc, gest, który niewiele                       
nas kosztuje, dla nich będzie nieocenionym wsparciem.

Paczka dla Starszej, Samotnej Osoby

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje 
– św. Jan Paweł II

 Dnia 13 października 2021r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klasy 
pierwszej. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Słubice Pan Jacek Kozłowski.               
W gronie zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów pierwszoklasiści zostali 
oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Dzieci pod kierunkiem wychowawcy Pani Żanety 
Żuchowicz zaprezentowały piękny program artystyczny. W nagrodę otrzymały upominki              
od Pana Wójta, starszych kolegów oraz prezenty od rodziców. Cała uroczystość zakończyła 
się dyskoteką z poczęstunkiem dla klas 0-III.
 Tego dnia obchodziliśmy również Święto Edukacji Narodowej. Jak co roku              
do wspólnego świętowania zaprosiliśmy nauczycieli i pracowników naszej szkoły. 
Uczniowie w kilku słowach wyrazili swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie 
i kształcenie. 
 Miłym akcentem tego dnia była obecność Radnej Powiatu Płockiego Pani Marty 
Michalak z życzeniami dla pracowników szkoły oraz słodki poczęstunek przygotowany 
przez Radę Rodziców.

Ślubowanie klasy I, Święto Edukacji Narodowej

 W dniu 18 listopada w naszej szkole odbyły                         
się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-VIII.                      
Zajęcia prowadził psychoterapeuta Pan Marek Nowakowski. 
Dz iec i  k las  I - IV  uczestniczyły  w zajęc iach na temat 
„Rozwiązywanie konfliktów”. Trener w bardzo ciekawy                           
i przystępny dla uczniów sposób poprzez stworzone dla potrzeb 
warsztatów sytuacje konfliktowe pokazał drogi bezkonfliktowego 
za ko ń c ze n i a  s p o r u .  U c z n i o w i e  z  za a n ga żo w a n i e m 
współpracowały z Panem Markiem Nowakowskim.
 Klasy V-VIII wzięły udział w zajęciach dotyczących integracji. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Programu 
Profilaktycznego Szkoły, które zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Warsztaty profilaktyczne
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 21-go września byliśmy na warsztatach edukacyjnych                      
w ośrodku Stowarzyszenia ZIARNO. Podczas zajęć poznaliśmy zasady 
funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego oraz zobaczyliśmy z bliska 
pracę rolnika. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały dynie, którymi 
później karmiły kozy. Odwiedziły ogród, w którym dowiedziały                       
się o właściwościach leczniczych ziół i ich historii. Poznaliśmy etapy 
produkcji serów. Na zajęciach w Biopiekarni dowiedzieliśmy                            
się wszystkiego o zbożach i rodzajach mąki, za pomocą której później 
upiekliśmy pyszne bułki. Podczas zajęć manualnych, na których 
poznawaliśmy tradycje i kulturę polskiej wsi, nauczyliśmy się jak zrobić 
piękne wycinanki sannickie. Kolejnym punktem naszej wyprawy                    
było poznanie życia owadów na specjalnie przygotowanej lekcji podczas 
której dzieci z zaciekawieniem słuchały nowych informacji.
W imieniu naszej społeczności szkolnej chcielibyśmy serdecznie 
podziękować Stowarzyszeniu ZIARNO za zaproszenie na darmowe 
warsztaty.

Wycieczka do Stowarzyszenia ZIARNO
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 W październiku bieżącego roku dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji 
kolejnego etapu projektu „ZDROWO JEM, WIECEJ WIEM!” 
prowadzonego przez fundację BOŚ. Dzieci wraz z nauczycielami              
w etapie jesienno-zimowym mają do wykonania następujące 
zadania:

Zdrowo jem, więcej wiem!

- Zadanie 1: Co należy jeść, aby być zdrowym.
- Zadanie 2: Konkurs-plakat: „Dbam o zdrowie.”
- Zadanie 3: W białej krainie – ostrożnie z cukrem i solą.
- Zadanie 4: Konkurs: Najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.
- Zadanie 5: Forum zdrowia dla rodziców 
                      Jak skutecznie zmienić złe nawyki żywieniowe.
- Zadanie 6: Dzielimy się wiedzą – zasady zdrowego żywienia.

W trakcie realizacji zadań dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia,                                        
a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.

 Dnia 29 października 2021 roku członkowie 
Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili cmentarz parafialny       
w Zycku Polskim, aby posprzątać opuszczone groby i zapalić 
znicze. Pamięć o zmarłych  jednoczy ludzi różnych pokoleń, 
łączy  przesz łość  z  teraźnie jszośc ią .  Pamięć  daje 
nieśmiertelność, bo istniejemy póki ktoś pamięta, niszczy złe 
wspomnienia, sprawia  że wszystko, co czyni człowiek w życiu 
zostawi ślad. Akcja sprzątania  grobów jest okazją                         
do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także 
okazją do zadumy nad własnym życiem. 

Człowiek żyje tak długo, jak długo  trwa pamięć o nim

A choć ich życia płomień zgasł.
To myśli o nich

są przecież w nas.

Maria Czerkawska  / Szkolne Koło Wolontariatu/
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 W dniu 13 listopada 2021r. w naszej szkole odbyła się 
u r o c z y s t o ś ć  z  o k a z j i  D n i a  E d u k a c j i  N a r o d o w e j .                          
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektor Szkoły Pani 
Moniki Olkiewicz, która przywitała przybyłego gościa, wszystkich 
pracowników placówki oraz uczniów. W tym roku gościła w naszej 
szkole Pani Marta Michalak - radna powiatu płockiego.
    Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za dotychczasowe 
zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym 
wyjątkowym zawodzie. Potem odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów klas IV-VIII pod opieką: Pani Sylwii 
Matusiak, Pani Emilii Gościniak i Pani Arlety Stańczak.                  
Podczas występu uczniowie wyrazili swoje podziękowania 

wszystkim pracownikom placówki za trud włożony w edukację i wychowanie. Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom                         
i pracownikom szkoły drobne upominki i kwiaty oraz zaśpiewały sto lat. O pracownikach  pamiętała jak co roku także                         
Rada Rodziców.
 Serdeczne życzenia złożyła również w czasie uroczystości Pani Marta Michalak. Podziękowała wszystkim pracownikom 
szkoły za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Następnie zaprosiła wszystkich na pyszny 
tort.

Dzień Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Świniarach

 Dnia 14 września uczniowie wszystkich oddziałów Szkoły Podstawowej              
w Świniarach uczestniczyli w integracji grup klasowych w Parku Rozrywki 
Frajdalandia w Budach Iłowskich. Niestety z powodu przeziębień nie wszyscy mogli 
być z nami. Wycieczkowicze natomiast mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek 
z życia dzikich ptaków, obejrzeć sowy i jastrzębia w czasie lotu, porównać ich rodzaje 
piór, wielkość skrzydeł oraz mogli przekonać się „na sobie”, który zmysł działa u nich 
najlepiej. Kolejną atrakcją było poznanie strusia afrykańskiego - Celinki,                         
której zgubione pióro wróciło z Nami do szkoły. Dzieci niechętnie opuszczały zagrodę 
ze zwierzętami, gdzie karmiły: alpaki, kucyka szetlandzkiego, owieczki, króliki                    
czy mini świnki. Alpaki co prawda różnie dziękowały niektórym za smakołyki,                
ale na szczęście nikt z Nas się nie obraził. Zabaw wspólnych mieliśmy co niemiara: 
labirynt, dmuchańce, tyrolka, trampoliny, park linowy, że szkoda było odjeżdżać. 
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy ale w ten piękny dzień z lodami                     
na koniec, łatwiej nam było opuszczać Frajdalandię.  

Wycieczka do Frajdalandii

 Z dniem 1 września 2021r. za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły Monika Olkiewicz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów wprowadziła w szkole Internetowy „System kontroli frekwencji i postępów                 
w nauce” firmy VULCAN, zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów             
w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych 
zajęć szkolnych. Częściowo odeszliśmy od tradycyjnych papierowych dzienników lekcyjnych, w trakcie I półrocza pozostały jeszcze 
papierowe dzienniki innych zajęć oraz dzienniki nauczycieli specjalistów. Od II półrocza nauczyciele Szkoły Podstawowej                         
w Świniarach pracowali wyłącznie w dzienniku elektronicznym. 
      Od 1 września 2020r. działa nowo utworzona strona internetowa szkoły. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby 
zobaczyć co dzieje się w „Naszej małej społeczności szkolnej” zapraszamy na stronę www.spswiniary.slubice.org.pl, a także 
znajdziecie nas Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich zainteresowanych.

Dziennik elektroniczny
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  W dniu 2 czerwca na szkolnym boisku spotkała                 
się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy, rodzice oraz rodzeństwo naszych uczniów,                    
na Rodzinnym Pikniku Szkolnym. Pogoda nam dopisała                       
i mogliśmy cieszyć się ze wszystkich przygotowanych atrakcji. 
Serca uczniów młodszych i tych starszych oraz ich rodzeństwa               
(i nie tylko) skradły kolorowe dmuchańce. Były pyszne gofry, lody, 
paczki oraz ognisko z kiełbaskami. Hitem tego spotkania była 

konkurencja sportowa - przeciąganie liny - RODZICE KONTA NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE KONTRA RODZICE, UCZNIOWIE KONTRA 
NAUCZYCIELE.    OJ!    DZIAŁO SIĘ!!!

Dzień Dziecka połączony z Piknikiem Rodzinnym

 Mimo trwającego czasu pandemii i nauki zdalnej wielu uczniów aktywnie angażuje się w życie szkoły. Uczniowie chętnie 
zgłaszają się do udziału w różnych konkursach. Wszyscy mamy świadomość, jak trudno jest teraz przygotować ich do takich 
przedsięwzięć , zwłaszcza konkursów pozaszkolnych. Ale jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych. 
 Uczennica klasy VIII Maja Robak wzięła udział w XIX Powiatowym Konkursie Literackim ,,Piszę książkę”,                          
pod honorowym patronatem Książnicy Płockiej, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 22  w Płocku. Zdobyła w nim 
nagrodę specjalną w kategorii wiekowej klas VI – VIII przyznaną przez Stowarzyszenie Trakt – partnera tegoż konkursu. 
Uczennica napisała książkę  pt. ,, Kraina (nie)szczęścia”, w której przedstawiła zmagania nastolatków ze swoimi problemami 
spowodowanymi brakiem samoakceptacji. Kiedy główna bohaterka utworu opowiedziała o swoich problemach na blogu, 
napotkała anonimowy komentarz o rzekomej Krainie Szczęścia i zagłębiła się w temat. Od tego momentu rozpoczęła się jej 
niezwykła przygoda, która na szczęście zakończyła się dobrze. Tematyka przedstawiona w książce jest bardzo ciekawa i zachęcająca 
do przeczytania utworu. Opiekunkami merytorycznymi pracy twórczej uczennicy były panie: Emilia Gościniak i Ewa Krajewska.
 Jesteśmy bardzo dumni jako placówka z osiągnięć naszej uczennicy, ponieważ była jedyną nagrodzoną uczestniczką 
konkursu w swojej kategorii wiekowej, która uczęszcza do szkoły poza terenem Płocka. Wszystkie pozostałe nagrodzone osoby 
w kategorii klas VI-VIII są uczniami szkół płockich. Serdecznie gratulujemy Mai zdobytego wyróżnienia, życzymy wytrwałości                
i dalszych sukcesów literackich  w przyszłości.

Sukces uczennicy klasy VIII w konkursie powiatowym

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na całym świecie. Przy okazji 29 Finału WOŚP 
największa orkiestra świata zagrała również w naszej szkole, bo nasze serca biją w jej rytm.                   
Dołożyliśmy swoją cegiełkę do zbiórki wspierającej laryngologię i otolaryngologię. Do końca świata i 
jeden dzień dłużej.

29 FINAŁ WOŚP 

 14 lutego to najbardziej romantyczny dzień w roku. 
Walentynki zwykło się nazywać „świętem zakochanych”, 
jednak bardziej adekwatną nazwą byłoby „święto miłości”.            
W Walentynki możemy bowiem obdarować upominkiem               
nie tylko naszą sympa�ę, lecz także bliskiego przyjaciela                 
lub ukochanego członka rodziny. W tym roku święto miłości 
b y ł o  u c z c z o n e  i n i c j a t y w a m i  r ó ż n e g o  r o d z a j u .                                 
Taki walentynkowy kolaż stworzyli uczniowie naszej szkoły.

Święto miłości w naszej szkole Walentynki szkolne – zdalnie!!!
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 Pod koniec lutego w naszej szkole odbył się konkurs 
plastyczny dla klas 0-III pt. „Maski karnawałowe”.                  
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, powstało 
mnóstwo ciekawych i pięknych prac wykonanych z różnych 
materiałów. Bardzo trudno było wybrać laureatów, dlatego 
każdy uczestnik otrzymał piękny dyplom uczestnictwa                     
w konkursie oraz nagrodę.

Konkurs na najciekawszą maskę karnawałową

 Pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole zbiórka najpotrzebniejszych 
rzeczy dla piesków i  kotków z płockiego schroniska dla zwierząt.                                
Celem tego przedsięwzięcia była pomoc dla zwierząt w schronisku, kształtowanie 
postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego 
udziału w akcjach organizowanych w naszej szkole. Cieszymy się, że tak wielu 
przedszkolaków i uczniów odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w tym 
przedsięwzięciu. Uczniowie dzielili się kocami, ręcznikami, karmą dla psów i kotów, 
gumowymi zabawki, środkami do higieny zwierząt. Los bezdomnych, porzuconych 
zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszej placówki. Dlatego dziękujemy serdecznie 
wszystkim przedszkolakom, uczniom kl. I- I I I  i  rodzicom, za włączenie                                   
się w zorganizowaną akcję charytatywną. 

Paczka dla zwierzaczka

 Zmęczenie przed ekranem komputera w okresie zdalnego nauczania chyba wszystkim dało się we znaki i zdążyło znudzić się 
nawet dzieciom. Dlatego w ramach międzynarodowego święta edukacji w naturze „Dnia Pustej Klasy” z uczniami z klasy VI i VII 
Szkoły Podstawowej w Świniarach wybraliśmy się do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim na warsztaty 
„Etnografia od kuchni”. Uczniowie dowiedzieli się wielu praktycznych informacji na temat pracy etnografa i sami mogli wcielić               
się w jego rolę. Na prawdziwych kartach opisywali eksponaty, które mogli dotykać, zmierzyć, określić wagę i przeznaczenie danego 
przedmiotu, a nawet wycenić jego wartość. Uczniowie starali się wykonać zadanie jak najdokładniej i ta para uczniów,                       
która okazała się najbardziej precyzyjna w roli etnografa zwyciężyła. Byli to: Miłosz Robak i Adrian Dymowski - Gratulujemy!                  
Po warsztatach przyszedł czas na relaks! Stare zabawy, jak się okazało zintegrowały wszystkich :-))
Mnóstwo śmiechu mieliśmy przy prastarej „ciuciu babce”, ale hitem było chodzenie na szczudłach, gdzie niektórzy naprawdę 
zaskoczyli swoimi umiejętnościami. Dzień Pustej Klasy był dla nas udany tym bardziej, że do skansenu udaliśmy się na rowerach             
i mogliśmy ten bardzo ciepły czerwcowy dzień spędzić na powietrzu. 

Dzień Pustej Klasy

 Pomimo trwającego czasu pandemii i nauki zdalnej uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursach szkolnych.                   
Konkurs ogłoszony w szkole pt. „Żywe obrazy – ze sztuką za pan brat”, czyli sztuka w czasie pandemii cieszył się wśród uczniów 
wielkim zainteresowaniem. 
 W ramach konkursu uczniowie klas V-VIII podjęli wyzwanie stworzenia żywego obrazu. Powstały wspaniałe interpretacje 
dzieł znanych twórców, m. in. Stanisława Wyspiańskiego, Leonarda da Vinci.
 Żywy obraz to zdjęcie inspirowane dziełem artysty – malarza. Uczniowie najpierw wybrali obraz, przygotowali rekwizyty, 
przebrali się za postać z obrazu, zwracając uwagę na kolorystykę, gesty i mimikę postaci, a na końcu zostali uwiecznieni na zdjęciu, 
jako „żywy obraz”.
 Efekty przerosły nasze oczekiwania. Cieszymy się z dużego odzewu, jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i wkładu 
pracy w przygotowanie rekwizytów, pomysłowości i odwagi włożonej w konkursowe obrazy.

Konkurs szkolny – „Żywe obrazy - ze sztuką za pan brat”

Gratulujemy naszym uczniom kreatywności i chęci do poznawania dzieł malarskich.
Dziękujemy wszystkim, a także rodzicom, którzy współtworzyli obrazy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody (zestawy ramek do zdjęć).
Galerię prac można obejrzeć w szkole, a także na  stronie internetowej szkoły.

37

OświataSłubicki Biuletyn Informacyjny
Wydanie 2021



 Pomimo trwającego czasu pandemii i nauki zdalnej wielu uczniów w bieżącym roku szkolnym aktywnie angażowało                 
się w życie szkoły. Uczniowie chętnie zgłaszali się do udziału w konkursach  z różnych przedmiotów. Wszyscy mamy świadomość, 
jak trudno jest teraz przygotować ich do takich przedsięwzięć, zwłaszcza konkursów pozaszkolnych. Ale jak się okazuje,                  
nie ma rzeczy niemożliwych. Uczniowie klas VI- VIII  naszej szkoły reprezentowali szkołę w roku szkolnym 2020/2021 w konkursach 
ogólnopolskich z języka polskiego, biologii i historii.

Udział uczniów w konkursach ogólnopolskich
z języka polskiego, biologii i historii

Konkursy z języka polskiego
Ogólnopolski Test Ortograficzny   

Klasa 6
Amelia Cimosz  - dyplom uznania

Bartłomiej Marzec 
Klasa 7

Miłosz Józwik  - dyplom uznania
Klasa 8 

Maja Robak- dyplom uznania
Zuzanna Milczarska  - dyplom uznania

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” 
Klasa 6

Amelia Cimosz  - dyplom za bardzo dobre wyniki
Bartłomiej Marzec - dyplom za bardzo dobre wyniki

Klasa 7
Miłosz Józwik - dyplom za bardzo dobre wyniki

Klasa 8 
Maja Robak - dyplom za bardzo dobre wyniki

Zuzanna Milczarska - dyplom uznania

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne 04.05.2021r.
Klasa 6

Katarzyna Kluge - dyplom uznania
Bartłomiej Marzec - dyplom uznania

Klasa 7
Miłosz Józwik- dyplom laureata - 9 miejsce

Klasa 8
Maja Robak – dyplom laureata - 9 miejsce

Zuzanna Milczarska - dyplom uznania
Nadia Żakieta - dyplom uznania

Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za zaangażowanie i chęć reprezentowania naszej placówki w konkurach pozaszkolnych                                 
z języka polskiego, biologii i historii w czasie nauki zdalnej. Gratulujemy  Wam  i życzymy dalszych sukcesów!

 Siedmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w teście biologicznym, który odbywał się on-line w czasie nauki zdalnej. 
Mimo, iż nie został nikt laureatem krajowym 1/2/3 miejsca to wysoko uplasowali się Maja Robak i Mikołaj Cichosz. To pierwszy 
organizowany w takiej formie konkurs z biologii z wielokrotnymi odpowiedziami i niestety ujemnymi punktami za nie pełne 
odpowiedzi.  Wszystkim uczestnikom dziękuję za poświęcony czas i chęć rozwijania wiedzy biologicznej.

Wielki Test Edukacyjny ,, Planeta i życie"

 W konkursie wiedzowym obejmującym początki państwa polskiego oraz rządy dynas�i Piastów wzięło udział pięcioro uczniów: 
z klasy szóstej -Amelia Cimosz, Bartek Marzec i Miłosz Robak; z klasy siódmej - Miłosz Józwik; z klasy ósmej - Mikołaj Cichosz. 
Najlepsze wyniki osiągnęli: Mikołaj Cichosz (200 pkt z 226 pkt) – 14 miejsce oraz Miłosz Józwik (190 pkt z 226 pkt)– 19 miejsce.
Dziękuję uczniom za włożony wysiłek i poświęcony czas na przygotowanie się do konkursu.

Początki Państwa Polskiego – konkurs ogólnopolski

 8 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Celem tego święta jest promowanie 
zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, 
informowanie o konsekwencjach złej diety.
 Dzień Zdrowego Jedzenia jest obchodzony na wiele sposobów. W naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego                   
i klas I – III poznały 12 zasad zdrowego odżywiania dla uczniów  – według Instytutu Matki i Dziecka.

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.
8. Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców i soku to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Jako zadanie specjalne dzieci przygotowały
pyszną sałatkę owocową. 

Mali kucharze byli zachwyceni. 
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 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To właśnie w bajkach, baśniach możemy spotkać 
się w wieloma bohaterami. Postacie z bajek często towarzyszą nam od najmłodszych lat. Każdy z nas, będąc w wieku naszych 
wychowanków, miał swojego ulubionego bohatera. To się nie zmienia  - tak samo jest i teraz. Dzieci z oddziału przedszkolnego             
5 listopada zaprezentowały kreacje, które odzwierciedlały ich ulubionych bohaterów. Dodatkową atrakcją przewidzianą                      
dla najmłodszych był przygotowany quiz o bajkach pt „Z jakiej bajki ta melodia”. Przedszkolaki zdały go bezbłędnie-  rozszyfrowały 
każdą melodię.   
 9 listopada uczniowie klas 0 – III wraz z wychowawcami zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki w Słubicach - która 
zorganizowała dla nas dodatkowe atrakcje związane właśnie z tym dniem. Jedną z atrakcji była „wizyta” na green boxie i zobaczenia 
się wśród bohaterów filmu „Scooby Doo”. Jednak największą frajdą okazała się zabawa w zamianę w bajkowych bohaterów. 
Uczniowie mogli sprawdzić również swoją wiedzę o ulubionych bohaterach podczas zabawy „Bajkowe Koło Fortuny”.                             
Była to również doskonała okazja, by oprowadzić dzieci po bibliotece i opowiedzieć o pracy bibliotekarza. 

Dzień Postaci z Bajek

 W środę 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodleg łości ,  Nasza szko ła po raz kolejny uczestniczy ła                                     
w Ogólnopolskiej akcji #Szkoładohymnu zorganizowanej przez MEiNS. 
O symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali 
Hymn Narodowy "Mazurka Dąbrowskiego". Hymn Narodowy to symbol 
naszej państwowości, niepodległości i suwerenności. Śpiewaliśmy                         
go z dumą i radością, wdzięczni naszym przodkom za „Wolną Polskę”. 

 W tym roku powróciliśmy do tradycyjnych dla naszej szkoły 
obchodów Święta Niepodległości - na sportowo. 10 listopada o godzinie 
9:00 odbył się w naszej szkole Rajd Niepodległości.  Trasa biegła w pobliżu 
Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego - (długość trasy około 5 km).                      
W rajdzie uczestniczyły klasy IV-VIII pod opieką nauczycieli. Klasy te musiały 
odnaleźć i rozwiązać zadania przygotowane przez nauczyciela.                         
Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III wykonywali zadania             
na terenie szkoły. Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy i gratulujemy 
wytrwałości. 

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 9 listopada 
dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III Szkoły 
Podstawowej w Świniarach, pod opieką swoich wychowawców 
przygotowały również „Taniec Flagi” oraz wiersz „Katechizm Polskiego 
Dziecka” Władysława Bełzy. Zostało to zamieszczone stronie                    
na Facebooku. 

Narodowe Święto Niepodległości
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 16 listopada na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień  Tolerancj i ,  ustanowiony                      
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku,               
z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie 
UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. 
Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie               
w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu 
odmienności kulturowej.

Dzień Tolerancji 

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na 

bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest 
harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, 

która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

 W związku z tym dniem w naszej szkole zagościł teatrzyk z przedstawieniem „Jestem najpiękniejszy!” w wykonaniu 
Studia Artystycznego AKADA z Suwałk. W owym wydarzeniu uczestniczyły wszystkie klasy. Artyści w ciekawy i zabawny sposób 
przedstawili właściwe zachowania i wartości moralne. Było bardzo miło.
 Oprócz tego został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Inny, nie znaczy gorszy”, którego organizatorem była Pani Jolanta 
Sokołowska. Konkurs skierowany był do uczestników w kategorii wiekowej: I grupa: klasy 0 – III; II grupa: klasy IV – VIII.
 Dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniowie w klasach I-III mieli do wykonania wspólną pracę plastyczną.                 
Uczniowie klas IV – VIII mieli przedstawić temat konkursu w wybranej formie, np. nagranie filmiku – długość filmu do 3 minut; 
przygotowanie prezentacji mul�medialnej; lub w innej formie artystycznego przekazu (np. scenki “na żywo”).
 Każda klasa swoją pracę przedstawiła na forum szkoły. Wszystkie prace były zgodne z tematem konkursu, w związku                 
z tym klasy zostały nagrodzone grupowo i indywidualnie. Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!!! 

1  p a ź d z i e r n i ka  2 0 2 1  r.  o b c h o d zo n a  by ł a  j e d n a                                   
z najpiękniejszych uroczystości w naszej szkole - pasowanie 
na przedszkolaka oraz ślubowanie klas pierwszych.                      
W obecności rodziców, nauczycieli, pracowników, delegacji 
starszych kolegów zostali oni przyjęci do grona społeczności 
szkolnej. Dzieci w odświętnych strojach, z skupionymi minkami 
zaprezentowały swoje zdolności artystyczne. Do kroniki zostały 
złożone odciśnięte podpisy dzieci.

Pasowanie na przedszkolaka

       6 października w godzinach porannych w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja, tj. praktyczne ćwiczenia 
ewakuacji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dźwięk dzwonka (powtarzający się w odstępach 
kilkusekundowych) poinformował nas o konieczności szybkiego opuszczenia budynku szkolnego. Uczniowie i pracownicy szkoły 
opuścili budynek według ustalonych dróg ewakuacyjnych oraz planu ewakuacji w razie zagrożenia. Cała społeczność szkolna 

skierowała się do wyznaczonego przez dyrektora szkoły miejsca 
bezpiecznego.  
 E w a k u a c j a  p r z e b i e g ł a  b a r d z o  s p r a w n i e .                              
Po zakończeniu całej akcji Pan Jacek Kozłowski - Wójt Gminy 
Słubice wszystkim obecnym podczas ewakuacji  - strażakom 
oraz uczniom i nauczycielom  podziękował za sprawne                     
jej przeprowadzenie i pomoc w ratowaniu życia.

Próbna ewakuacja 
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 W dniu 29 października naszą szkołę odwiedził Starosta Płocki - Pan Sylwester 
Ziemkiewicz. Wspólnie z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego naszej szkoły przystąpił                       
do realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego organizatorem jest 
wydawnictwo MAC. Pan Starosta przeczytał dzieciom bajkę biorąc czynny udział w tym 
projekcie. 
 16 listopada w ramach właśnie tego projektu gościliśmy również Pana Roberta 
Piekuta - przedstawiciela wydawnictwa MAC Edukacja na czele z pomysłodawczyniom 
projektu, Panią Anetą Konterfał. Realizacja projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi 
czytelnictwa, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych. W ramach projektu podjęliśmy 
wyzwanie „Czytamy Razem z Małym Misiem”. 
 Bardzo dziękujemy za odwiedziny i wspólne czytanie.

Wizyta Starosty Płockiego 
wspólne czytanie z oddziałem przedszkolnym

 W ostatnim czasie koło przyrodnicze w naszej szkole chcąc dostosować się                  
do panującej sytuacji uczestniczyło on-line w programie EkoEksperymentarium, który odbywa 
się pod patronatem Ministra Środowiska i Klimatu. Uczniowie dowiedzieli się wielu 
pożytecznych informacji m.in . dlaczego lepiej kupić szczoteczkę bambusową niż plas�kową              
albo dlaczego warto wybrać jabłka z Polski niż z Urugwaju? Każdy z uczestników koła po przejściu 
kolejnych poziomów otrzymywał punkty.  Za zdobycie umiejętności uzyskaliśmy tytuł Mistrzów 
Ekologii w roku szkolnym 2020/2021. Cieszymy się z naszego małego sukcesu i nie pozostajemy 
bierni. Ciągle staramy się utrwalać dobre nawyki i myślenie uczniów, w którym szacunek                    
do ekologii odgrywa ważną rolę. 

Sukces przyrodników

Wycieczka do Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego
„ZIARNO” w Grzybowie

 Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ,,ZIARNO”               
od wielu lat prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci.                 
15 września to właśnie dzieci klas 0-IV ze Szkoły Podstawowej 
w Świniarach miały okazję uczestniczyć w takich zajęciach.
 Celem wycieczki  było  zapoznanie  dz iec i                         
z gospodarstwem ekologicznym, a także zorganizowanie 
warunków do bliskiego kontaktu z naturą i tradycją.                     
Kiedy dotarliśmy na miejsce, przywitała nas Pani Ewa Smuk 
– Stratenwerth i zaprosiła na pyszne śniadanko.
 Po zjedzeniu kanapeczek z dżemem, miodem, serem i twarożkiem poznawaliśmy zwierzęta zamieszkujące  
gospodarstwo, również  wybraliśmy się na spacer z kozami i zabawę na sianku.
 Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Bio-piekarni. Dzieci mogły tam zobaczyć piec, w którym wypieka                       
się pieczywo. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o zbożach, w jaki sposób kiedyś mieliło się ziarna 
oraz poznali historię powstawania chleba.
 Każde z dzieci przesiewało mąkę i samodzielnie przygotowało swoją bułeczkę, którą później zabrało do domu.                    
Nasze dzieci miały także okazję zapoznać się z tradycją i kulturą polskiej wsi. Mogły nauczyć się, jak zrobić piękne wycinanki.                  
Na sam koniec wycieczki udaliśmy się na pyszna zupkę.

 29 września 2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Gąbinie - z asp.szt. Panem 
Tomaszem Królem. Dzieci miały okazję podsumować swoje wiadomości dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Pan policjant 
przypomniał, że dzieci mogą poruszać się po drodze tylko pod opieką osoby dorosłej, a także należy nosić elementy odblaskowe. 
Dzieci wiedzą, że podczas jazdy samochodem muszą mieć zapięte pasy i siedzieć w foteliku. 

Spotkanie z policjantem
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 Pandemia Covid-19 z jaką zmaga się nasz kraj od 2020 r. odcisnęła również trwały ślad na działalności bibliotek 
publicznych. Nowe wyzwania spowodowane w znacznej mierze wprowadzanymi obostrzeniami, skłoniły biblioteki do zmiany 
form działalności i sposobów promocji kultury, książek i czytelnictwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 2021 r. podjęła 
nowe wyzwania i realizowała swoje cele statutowe w nieco zmienionej formule uwzględniającej aktualne wytyczne 
epidemiczne oraz mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo naszych użytkowników. Dominującą formą 
udostępniania zbiorów było udostępnianie na zewnątrz po wcześniejszej rezerwacji poprzez katalog on-line, mailowo                   
lub telefonicznie. Wszystkie zwracane przez czytelników zbiory były poddawane trzydniowej kwarantannie.                            
Zwiększeniu bezpieczeństwa służyły również wprowadzone ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w bibliotece 
oraz utworzenie przed wejściem do placówki punktu zwrotu zbiorów umożliwiającego bezkontaktową obsługę czytelnika.                   
W związku z ograniczeniami epidemicznymi czytelnie biblioteki były niedostępne dla czytelników, jednak wyjątkowo                    
dla studentów i osób uczących się biblioteka oferowała w czytelni internetowej (z zachowaniem rygorów sanitarnych                         
i po wcześniejszej rezerwacji) dostęp do systemu Academica - wypożyczeń międzybibliotecznych publikacji naukowych.                       
W tym trudnym dla nas wszystkich okresie biblioteka proponowała swoim czytelnikom także między innymi bezpłatny dostęp              
do pla�ormy e-learningowej Lerni. W ramach dostępu można było skorzystać z mul�medialnych kursów językowych od poziomu 
początkującego do B1 lub B2 (w zależności od wybranego języka). Czytelnicy słubickiej biblioteki mogli uczyć się zdalnie języka 
angielskiego, angielskiego biznesowego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego. Użytkownicy mogli korzystać                
z kursów w przeglądarce i aplikacji mobilnej nie wychodząc z domu. Kursy to łącznie 850 lekcji mul�medialnych i wygoda nauki 
we własnym tempie. Z tej formy edukacji na odległość skorzystało w 2021 r. 37 naszych czytelników. Słubicka biblioteka 
oferowała również swoim czytelnikom bezpłatne kody dostępu do pla�ormy IBUK Libra zawierającej ebooki.                             
Wszyscy użytkownicy, którzy byli zainteresowani czytaniem książek w wersji elektronicznej otrzymali dostęp do ponad tysiąca              
e-publikacji na pla�ormie wydawnictwa PWN. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 2021 r. proponowała również swoim 
użytkownikom bezpłatną kwartalną cyfrową prenumeratę jednego z ogólnopolskich dzienników. W internecie biblioteka 
prowadziła systematycznie działalność informacyjną oraz popularyzowała kulturę, książki i czytelnictwo poprzez bloga 
bibliotecznego „Biblioteka z COOLturą” (h�ps://gbpslubice.pl), na którym szerzej pisaliśmy o bieżących wydarzeniach 
kulturalnych, rocznicach literackich, ciekawostkach ze świata kultury, lekturach, zamieszczaliśmy porady dla rodziców                         
oraz nagrane w naszej bibliotece filmy min. z cyklu „Bibliotekarz poleca”. Nasz biblioteczny blog stał się doskonałym narzędziem 
informacyjnym uzupełniającym oficjalną stronę internetową biblioteki (h�ps://www.bibliotekaslubice.pl).                                           
Na stronie internetowej biblioteki w 2021 r. zapraszaliśmy naszych czytelników na bezpłatne spotkania autorskie on-line. 
Proponowaliśmy udział w tych spotkaniach "na żywo" albo zachęcaliśmy do obejrzenia utrwalonego podczas ich trwania zapisu 
video. Jesteśmy przekonani, że taka forma promocji literatury w czasach pandemii rekompensowała czytelnikom brak możliwości 
fizycznego uczestnictwa w spotkaniu autorskim. Ze względu na narzucone obostrzenia sanitarne niestety musieliśmy 
zrezygnować w 2021 r. ze stacjonarnej formy zajęć czytelniczych skierowanych do dzieci. W zamian zaproponowaliśmy dzieciom 
udział w „Klubie Młodego Czytelnika przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach” w formie on-line. To nowa forma 
wirtualnych spotkań – cyklicznie umieszczanych postów artystyczno-literackich skierowanych do dzieci w wieku 3-9 lat                     
i ich rodziców. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz propagowanie rodzinnego czytania to główne cele Klubu. 
Młodzi uczestnicy poznają tu również autorów swoich ulubionych baśni, biorą udział w mini konkursach i zabawach plastycznych. 
Dzieci biorące aktywny udział w zajęciach Klubu rezultaty swoich działań przesyłają w formie nagranych filmików lub zdjęć, które 
widoczne są w komentarzach. Aby dołączyć do wirtualnych spotkań, które mają miejsce w niepublicznej grupie na Facebooku, 
wystarczy powiadomić nas o tym telefonicznie bądź mailowo, a my wyślemy zaproszenie dołączenia do grupy. 
 Mimo pandemii w 2021 r. udało nam się także przygotować i zrealizować kilka wydarzeń kulturalnych,                          

które były transmitowane na bibliotecznym kanale YouTube.
31 stycznia 2021 r. po raz trzeci w Słubicach został zorganizowany Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współorganizatorami wydarzenia 
oprócz Gminnej Biblioteki Publicznej była Gmina Słubice oraz Szkoła 
Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Ze względu na sytuację 
epidemiczną większość wydarzeń odbywała się on-line na profilu                   
„29 Finał WOŚP w Słubicach”  w mediach społecznościowych.                         
W tym dniu wyemitowane zostały zarejestrowane w naszej bibliotece 
występy Orkiestry Dętej ze Słubic oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej                  
w Słubicach. Przez cały dzień  w bibliotece odbywał się kiermasz gadżetów 
WOŚP, na terenie gminy kwestowali wolontariusze a całość imprezy 
zakończyło niezwykle klimatyczne „Światełko do nieba” przygotowane          
na placu przed słubickim kościołem przez druhów z OSP w Słubicach.     
Podczas finału w 2021r. udało nam się zebrać łącznie 9298,78 zł.              
Możemy podkreślić z całą pewnością, że było to niezwykłe wydarzenie         

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 2021 r.
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nie tylko kulturalne, ale również społeczne, integrujące różne 
środowiska nie tylko z naszej gminy, ale także z gmin sąsiednich.          
8 marca 2021r. z okazji Dnia Kobiet wyemitowaliśmy 
zarejestrowany w słubickiej bibliotece koncert „Chłopaków           
z ferajny”. Pełen znanych, popularnych szlagierów koncert 

zadedykowany był dla wszystkich 
m i e s z k a n e k  n a s z e j  g m i n y .                    
2 lipca 2021r. o godzinie 20:00            
na bibliotecznym kanale YouTube 
zaprosiliśmy słubicką publiczność na 
koncert on-l ine "Biblioteczne 
P o w i t a n i e  L a t a  2 0 2 1 " ,                    
podczas którego wystąpił zespól "D`rzwi". Grupa grająca ostre, rockowe utwory, od kilku lat swoje 
muzyczne pasje realizuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Ma na swoim koncie wiele 
występów nie tylko przed lokalną publicznością. Podczas koncertu zespół wykonujący wcześniej 
kowery znanych zespołów, tym razem zaprezentował się również ze swoim autorskim repertuarem. 
Duża dawka rockowej muzyki oraz pozytywna energia płynąca ze sceny podczas występu z całą 
pewnością wprawiła wszystkich oglądających w wakacyjny nastrój, a my po raz kolejny udowodniliśmy, 
że biblioteka to nie tylko spotkania z literaturą, ale przede wszystkim miejsce realizowania własnych 
pasji i zainteresowań, a także instytucja wspierająca lokalnych twórców. 11 listopada o godzinie 20:00 
na bibliotecznym profilu w serwisie YouTube transmitowaliśmy uroczysty koncert z okazji                      
Dnia Niepodległości zrealizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach w 2021r.                   

Podczas koncertu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz Szkoły Podstawowej w Świniarach, Zespół Ludowy 
"Grzybowianki" z Grzybowa, Orkiestra Dęta ze Słubic. Koncert poprowadzili: Artur Bedyk i Anna Ostrowska,                                        

a słowo wstępne przed koncertem 
usłyszeliśmy od Pana Jacka Kozłowskiego 
- Wójta Gminy Słubice. 

 W 2021 podczas pandemii sala                      
kulturalno - oświatowa słubickiej biblioteki 
p r ze k s z ta ł c i ł a  s i ę  w  m i n i  s t u d i o 
telewizyjne. Dzięki temu mogliśmy               
w bibliotece nie tylko rejestrować koncerty 
czy realizować filmiki popularyzujące 

książki i czytelnictwo, ale także zrealizowaliśmy materiały video dla współpracujących z nami placówek oświatowych min.                 
dla Przedszkola Samorządowego w Słubicach, dla teatrzyku szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Słubicach, 
SOW w Mocarzewie.  

 W 2021r. niewątpliwie największą popularnością cieszył się zorganizowany przez bibliotekę         
w formie on-line Gminny Konkurs „Teatr Jednego Aktora”. Od 6 kwietnia 2021r. wystartowaliśmy                 
z  p r e ze n t a c j ą  u c ze s t n i kó w  ko n k u rs u  n a  Fa c e b o ko w y m  p ro fi l u  w y d a r ze n i a  ( l i n k : 
h�ps://www.facebook.com/Gminny-Konkurs-on-line-Teatr-jednego-aktora-107010711444559). 
Występy konkursowe oceniała w formie zdalnej powołana przez organizatora komisja konkursowa,               
która po przesłaniu swoich ocen do biblioteki dodatkowo spotkała się po zakończeniu konkursu                         
na telekonferencji i uzgodniła ostateczny werdykt. Podczas konkursu przyznaliśmy również nagrodę 
publiczności, którą otrzymał uczestnik z największą liczbą polubień pod postem z prezentacja konkursową. 
Cieszymy się, że nasz konkurs wzbudził tak duże zainteresowanie i to nie tylko sądząc po liczbie uczestników, 
ale również po „kosmicznej” ilości polubień pod postami i liczbie wyświetleń filmików konkursowych                 
na profilu konkursu w mediach społecznościowych. 
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  Z innych ważnych wydarzeń, które miały miejsce                
w słubickiej bibliotece w 2021r. na uwagę zasługuje                             
z pewnością debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu 
seniorów, która odbyła się 7 lipca 2021r. Debatę zorganizowała 
Komenda Miejska Policji w Płocku. W debacie uczestniczyli 
między innymi: Jacek Kozłowski Wójt Gminy Słubice, podinsp. 
Artur Białecki Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, 
Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie nadkom. Piotr Donarski, 
Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw 
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płocku, Małgorzata 
Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Płocku, przedstawiciele płockiego starostwa, przedstawiciele 
stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, przedstawiciele ZUS 
w Płocku, radni i sołtysi z Gminy Słubice, przedstawiciele instytucji 
działających na terenie Gminy Słubice oraz mieszkańcy Słubic. 

Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat bezpieczeństwa mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa jest tym 
obszarem, który bezpośrednio wpływa na jakość życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego należy do zasadniczych zadań państwa. Aby jednak podejmowane działania mające na celu skuteczne zapewnienie 
bezpieczeństwa były efektywne, z całą pewnością niezbędna jest odpowiednia edukacja społeczeństwa oraz współpraca wielu 
instytucji. Debaty społeczne doskonale spełniają to zadanie, bowiem oprócz funkcji edukacyjnej pozwalają nie tylko 
zdiagnozować aktualne problemy ale również wypracować wspólny plan działań i właściwy model postępowania w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom. 
 W 2021 roku słubicka biblioteka zgłosiła się do akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. 19 kwietnia wzięliśmy udział wraz z naszymi młodymi czytelnikami w ramach Klubu Młodego Czytelnika on-line                           
w wyjątkowych premierach filmowych i literackich. Dla każdej grupy wiekowej zaproponowaliśmy specjalną ofertę zawierającą 
pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych związanych z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim.                  
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 2021r. wzięła także udział w kolejnej edycji projektu 
„Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko w wieku przedszkolnym,           
które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom                  
oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki udziałowi w projekcie dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w 
ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”. W 2021r. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach wzięła również udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka - „Przerwa na wspólne czytanie”.                    
Dzięki głosom oddanym na słubicką bibliotekę przez naszych czytelników mogliśmy wzbogacić nasze zbiory o nowe książki                    
dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 2021r. po raz kolejny zgłosiła się również do akcji „Biblioteka na to czeka” 
realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski 
poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Dzięki udziałowi w projekcie księgozbiór naszej 
biblioteki ponownie powiększył się o cenne książki historyczne wydawane przez IPN. Podobnie jak w latach ubiegłych biblioteka 
starała się pozyskać dodatkowe fundusze z zewnątrz z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.                                                    
Z satysfakcją informujemy, że wniosek naszej biblioteki o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w roku 2021 został 
zaakceptowany i słubicka biblioteka znalazła się na liście rankingowej bibliotek otrzymujących dofinansowanie, podpisanej 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. 
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021–2025 dla naszej biblioteki wyniosła 13000 zł. Dotacja z całą pewnością przełoży się na większą ilość nowości książkowych, 
które po opracowaniu w bibliotece trafią do naszych czytelników. Na koniec chcielibyśmy podziękować sponsorom,                               
a w szczególności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach, której wsparcie finansowe pozwoliło                               
nam zorganizować imprezę integracyjną dla dzieci „Urodziny Pluszowego Misia”, które wyjątkowo w roku 2021 odbyły                          
się na terenie przed biblioteką. 

Szczegółowe informacje o działalności biblioteki dostępne są na naszej stronie internetowej: 
h�ps://www.bibliotekaslubice.pl
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W Gminie Słubice taniej za odpady komunalne w 2022 roku

8 listopada br. komisja powołana do przeprowadzenia zamówienia publicznego prowadzonego                 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych               
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 1.01.2022r.               
do 31.12.2022r.” oceniła oferty, które napłynęły do tutejszego Urzędu. Do przetargu stanęły dwie 
firmy - Remondis Sp. z o.o. odział w Sochaczewie z kwotą 989.945,00 zł i ECOVIR Sp. z o.o. z kwotą 
1.009.800,00 zł. Tym samym spółka Remondis zaproponowała korzystniejszą cenę i wygrała przetarg 
oraz otrzymała zamówienie na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 
Gminy Słubice w 2022 roku. Uzyskana w przetargu kwota pozwoliła na obniżenie ceny za odbiór 
odpadów z 26 złotych od osoby w 2021 roku, do 25 złotych od osoby w 2022 roku.                          

Przetarg nieograniczony dotyczył tylko nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, czyli firmy usługowe, 
produkcyjne oraz inne działalności gospodarcze oraz budynki użyteczności publicznej zobowiązane są do zawarcia umowy                  
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych z przedsiębiorcą posiadającym wpis              
do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Słubice. Podczas Sesji Rady Gminy Słubice w dniu                  
25 listopada br., słubiccy samorządowcy ustalili cenę 25 złotych od osoby za odpady segregowane oraz 50 złotych od osoby w 
przypadku, gdy właściciel nieruchomości gromadzi odpady w sposób nieselektywny. Przypominamy, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy mieszkańcy 
Gminy Słubice zobowiązani są segregować odpady komunalne.   

Odbiór odpadów rolniczych

Gmina Słubice wystąpiła o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem foli rolniczych                    
i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej okolicznych rolników.                                 
Wniosek złożony przez gminę został pozytywnie rozpatrzony w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a obecnie trwają przygotowania dokumentacji                 
oraz formalności, które umożliwią podpisanie umowy. Zgodnie z danymi zgłoszeniowymi,                       
które wpłynęły do Urzędu należy założyć, iż zbiórka odpadów w 2022 roku (folii rolniczych, siatki, 
sznurka i  opakowań po nawozach typu Big Bag) będzie wynosi ła około 60 ton .                                     
Całkowita wartość zadania, które zostanie zrealizowane przez gminę wyniesie 32 400,00 zł                          
z czego 30 000,00 zł zostanie dofinansowana przez NFOŚiGW. 
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11 listopada 2017 roku weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa,                             
zaś od 1 lipca 2018 roku obowiązuje zakaz stosowania spalania wskazanych                 
w niej paliw, a są to: – muły węglowe oraz mieszanki produkowane                             
z ich wykorzystaniem – węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane                          
z wykorzystaniem tego węgla – węgiel kamienny w postaci sypkiej (miał)                        
– paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%               
(np. mokre drewno). Warto pamiętać, że kupując opał mamy prawo prosić                
o certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednie parametry 
zakupionego towaru i przede wszystkim posiadać dowód jego zakupu                         
(np. paragon lub fakturę), którym będziemy mogli się okazać w przypadku 
ewentualnej kontroli jakości paliwa jakie stosujemy. Za naruszenie przepisów antysmogowych, a także spalanie wspomnianych 
wyżej materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, grozi mandat w wysokości 500 zł lub grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych.
Smog stał się w tej chwili nie tylko zjawiskiem globalnym, ale także lokalnym i nie dotyczy jedynie wielkich miast, ale również 
mniejszych miejscowości. Pyły i różnego rodzaju inne zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu bardzo negatywnie wpływają               
nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim zdrowie – mogą wywoływać alergię, astmę czy niewydolność oddechową. 
Szczególnie niebezpieczne jest spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, malowanego drewna, sklejek, płyt wiórowych, 
butów czy odzieży. 

Uchwała Antysmogowa na Mazowszu
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Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym za rok  2021

 Zgodnie z Uchwałą Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku w sprawie Lokalnego Programu 
Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 
2008r. ze zm.) Wójt Gminy przyznał stypendia motywacyjne 33 uczniom ze szkół podstawowych na łączną kwotę 11 700,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przeznaczona dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Słubice. Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających 
wyniki na poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy. Zdobywanie wiedzy, to wzbogacenie siebie i innych, to szukanie 
pomysłów, pokonywanie przeszkód, odkrywanie tajemnic, poznawanie rzeczy niezwykłych.
 Życzymy, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym źródłem twórczych poszukiwań, aby inspirowały                       
do  nowych pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambitnych planów.

Stypendia Szkolne – Socjalne

 Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze 
edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych                  
przez ucznia oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół średnich.
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Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

- ze szkół podstawowych – 24
- szkoła branżowa I stopnia – 3
- technikum – 9
- liceum – 9
Ogółem wypłacono 24 929,20 zł.

 Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w postaci stypendiów szkolnych. 
W sierpniu 2021r. przyznano również 5 zasiłków szkolnych w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną z powodu 
zdarzenia losowego na łączna kwotę 1 120,00 zł.

- ze szkół podstawowych – 25
- szkoła branżowa I stopnia – 5
- technikum – 7
- liceum – 7
Ogółem wypłacono 19 580,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2021r. 
stypendia szkolne otrzymało 45 uczniów w tym:

Ogółem w II półroczu 2021r. 
stypendia szkolne otrzymało 44 uczniów w tym:

 Pomimo pandemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach na bieżąco realizuje zadania statutowe.                 
Pracownicy socjalni i asystent rodziny pozostają w kontakcie telefonicznym z rodzinami, w których prowadzona jest praca socjalna. 
Ośrodek kontynuuje realizację programu Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 przedłużonego na 2021 rok, z którego 
skorzystały 482 osoby. 
 W ramach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na dzień 30 listopada 2021r. wypłacane były następujące 
świadczenia: zasiłek stały - 334 świadczenia, zasiłek okresowy - 249, zasiłek celowy w tym specjalny celowy - 226, zasiłek celowy 
z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 15, zasiłek celowy zdarzenie losowe - 17. W 2020 roku przystąpiliśmy do realizacji 
Programu „Wspieraj Seniora”. Jest on adresowany do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które otrzymują pomoc, w szczególności 
polegającą na dostarczaniu im zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby tj. żywności, środków czystości, lekarstw itp. 
Do chwili obecnej z tej formy pomocy skorzystało 85 osób. Realizujemy program „Posiłek w szkole i w domu”. Wraz z nowym 
rokiem szkolnym posiłkiem objęto 58 dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z terenu Gminy Słubice i 33 dzieci w placówkach 
oświatowych poza terenem Gminy Słubice. Od 1lipca 2021 roku świadczenie „Dobry start” realizowane jest przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też uruchomiono dwudniowe wsparcie w siedzibie Urzędu Gminy w Słubice, podczas               
którego pracownik ZUS pomagał osobom mającym trudności z założeniem profilu zaufanego, który jest niezbędny do złożenia 
wniosku o przyznanie świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.                
W 2021 roku zarejestrowano 11 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

W 2021r. na dzień 30 listopada 2021r. w Gminie Słubice wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 5846 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 24, świadczenie 
rodzicielskie – 101, zasiłek pielęgnacyjny – 1249, specjalny zasiłek opiekuńczy – 85, świadczenia pielęgnacyjne – 363, zasiłek           
dla opiekuna – 44. 
 Do dnia 30 listopada 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przyjął 558 wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego. Rozpatrzono pozytywnie 541 wnioski. Uprawnionych dzieci do otrzymania świadczenia 
wychowawczego było 767. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przewiduje się wypłatę 9409 świadczeń 
wychowawczych na łączą kwotę 4 683 844,05 zł. 
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Sektor Strażacki

XII Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach

 5-go listopada odbył się XII Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach.
Jednogłośną decyzją Zjazdu zatwierdzony został skład Zarządu Oddziału Gminnego oraz wybrany został skład trzyosobowej Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Gminnego na kolejną pięcioletnią kadencję – 2021-2025. Składy te po ukonstytuowaniu przedstawiają                         
się następująco:

Prezes – Krzysztof Dylicki (OSP Słubice)
Wiceprezes – Marek Tarka (OSP Słubice)
Komendant Gminny – Wiesław Cichosz (OSP Łaziska)
Sekretarz – Jarosław Lenarcik (OSP Piotrkówek)
Skarbnik – Mariusz Smolarek (OSP Wiączemin Polski)
Członek Prezydium – Krzysztof Dobaczewski (OSP Słubice)

 Już po raz czwarty jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słubice wzięły udział w IV edycji programu  
pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i  umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego.                                              
W ramach dotacji pozyskano 12 700 zł. Kwotę tę przeznaczono na wykonanie usługi tynkarskiej w strażnicy OSP Juliszew,                       
zakupiono buty specjalistyczne dla jednostki OSP Łaziska oraz przeprowadzono Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kurs Sternika 
Motorowodnego dla druhów z jednostki OSP Słubice. 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

Przewodniczący – Marek Bogiel (OSP Słubice)
Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Cichosz (OSP Łaziska)
Sekretarz – Krzysztof Izbiński (OSP Wiączemin Polski)

 Zarząd ze swojego grona wybrał również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w osobach: druh Marek Tarka               
i druh Dariusz Woliński. Zjazd jednogłośnie wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. Delegatami zostali: druh Michał Dylicki, 
druh Wiesław Milczarek, druh Ryszard Olczak, druh Tarka Marek, druh Wiesław Cichosz i druh Dariusz Woliński.
Podczas obrad uhonorowano zasłużonych strażaków. Medalem pamiątkowym im. Bolesława Chomicza wyróżniony został druh 
Ryszard Osiecki z OSP w Juliszewie, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Kazimierz Bębenista z OSP 
w Grzybowie, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Marek Muras i Dariusz Woliński z OSP              
w Juliszewie, a Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druh Wiesław Milczarek z OSP w Grzybowie. 
 Przekazane zostały również środki ochrony indywidualnej ratowników dofinansowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, a także Gminę Słubice w ramach zadania OSP-2021 w postaci ubrań specjalnych XENON, specjalistycznych butów, 
rękawic oraz hełmów z latarkami, które trafiły do jednostki OSP w Słubicach. Łączna kwota zakupu dwóch kompletów wyniosła                 
12 865 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu Mazowsza w kwocie 6300 złotych.
 W czasie obrad Zjazdu wręczone zostały również podziękowania za udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków 
nawałnicy z lipca 2021 roku, których dokonał Wójt Gminy Słubice-  Jacek Kozłowski. Podziękowania odebrali: Marek Tarka-  Prezes OSP 
w Słubicach, Józef Walewski-  Prezes OSP w Łaziskach i Władysław Świderski-  Prezes OSP w Juliszewie. W imieniu Piotra Zgorzelskiego-  
Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odczytano podziękowania dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych 
i poszukiwawczych na rzece Wiśle, które prowadzone były w sierpniu 2021 roku.
Oprawę zjazdu uświetniała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Członek Zarządu – Sławomir Januszewski (OSP Wiączemin Polski)
Członek Zarządu – Andrzej Markiewicz (OSP Słubice)
Członek Zarządu – Wiesław Milczarek (OSP Grzybów)
Członek Zarządu – Marek Muras (OSP Juliszew)
Członek Zarządu – Józef Walewski (OSP Łaziska)
Członek Zarządu – Dariusz Woliński (OSP Juliszew)

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach:

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach:
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