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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy zachęcić do 
refleksji nad tą wielką, Betlejemską Tajemnicą Wcielenia, której radość każdego 

roku staje się naszym udziałem. Na czas radosnego oczekiwania życzymy wszyst-
kim, aby pochylić się nad słowami św. Jana Pawła II, który mówił: „Jak można 

kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.” 
Pamiętajmy zatem, nie tylko w tym wyjątkowym czasie, że dzięki nam, poprzez 

dobro czynione drugiemu, Boże Narodzenie może trwać cały rok.
Niech świąteczny czas upłynie nam wszystkim w rodzinnej atmosferze wspólnoty i 
bliskości, a nadchodzący Nowy 2018 Rok będzie wypełniony szczęściem, wszelką 

pomyślnością i spełnionymi marzeniami.

Katarzyna Monika Milczarek                   Krzysztof Dylicki
Przewodnicząca Rady                                     Wójt 



oraz cały dobytek mieszkających tam dwóch rodzin. 
Nie minęło wiele czasu, bo już w poniedziałek 13 listopada, gdy
wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zastanawialiśmy się jak pomóc poszkodowanym w pożarze 
rodzinom, w godzinach popołudniowych – kolejne, tragiczne w 
skutkach wydarzenie – wybuch gazu w budynku jednorodzinnym 
w Słubicach. Gaz płynny zwany też butlowym, jest przede wszyst-
kim mieszaniną propanu z butanem. Niekontrolowany wyciek tego 
gazu, przy odpowiednim stężeniu, w połączeniu z powietrzem 
tworzy mieszaninę wybuchową. Wystarczy mały impuls, mała iskra 
aby ta „tykająca bomba” wybuchła. Do takiej sytuacji doszło 
właśnie 13 listopada w Słubicach.  Dwie poszkodowane osoby, na 
wskutek odniesionych obrażeń, zmarły w szpitalu.
Te wydarzenia pokazują z jednej strony naszą bezsilność wobec 
pewnych zjawisk naturalnych i zdarzeń losowych, które w każdej 
chwili mogą dosięgnąć każdego z nas -  z drugiej zaś strony solidar-
ność lokalnej społeczności i ludzi dobrej woli w łączeniu się ponad 
podziałami w pomocy poszkodowanym i ich rodzinom.
Serdecznie współczuję tym, których bliscy w wyniku tych zdarzeń 
stracili życie, współczuję poszkodowanym, ich rodzinom i bliskim.
Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój 
apel o udzielenie pomocy, włączyli się w różnej formie (zbiórki, 
pomoc rzeczowa i finansowa, koncert charytatywny w kościele 
słubickim) w działania pomocowe. To dzięki takim działaniom 
słowo „pomoc” nie jest tylko pusto brzmiącym słowem – ale 
oznacza wartości i dobro, które oprócz finansowego i rzeczowego, 
gwarantuje poszkodowanym i ich bliskim, również duchowe 
wsparcie.              Krzysztof Dylicki- wójt

W okresie jaki minął od wydania 
poprzedniego numeru Biuletynu, na 
terenie gminy zaistniały zdarzenia, które 
na długo pozostaną w pamięci poszko-
dowanych, służb ratowniczych, władz 
gminy a także naszych mieszkańców.
10 sierpnia gmina znalazła się w strefie 
krótkotrwałej silnej burzy. Zjawisko to 
spowodowało wiele szkód, szczególnie 
w budynkach, drzewostanie, infrastruk-

turze drogowej. Poważnie uszkodzonych zostało 9 budynków 
mieszkalnych i 10 gospodarczych. Bezpośrednio po zdarzeniu, 
wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy i pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonałem wizji lokalnej wszystkich 
uszkodzonych budynków i infrastruktury, aby mieć pełen obraz 
skali zniszczenia i zakresu pomocy niezbędnej dla poszkodowa-
nych.
W zależności od skali zniszczeń, poszkodowanym została udzielona 
pomoc finansowa, w którą zaangażowane zostały środki własne 
gminy oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Sporządzo-
ne zostały również stosowne protokoły dot. uszkodzeń w budyn-
kach gospodarczych i zniszczeń w lasach prywatnych, na podsta-
wie których poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o dalszą 
pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
To nie koniec przykrych zdarzeń, które w tym okresie dotknęły 
naszych mieszkańców. 11 listopada, w uroczysty dzień rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, w godzinach wieczornych, 
w miejscowości Leonów, doszczętnie spłonął budynek mieszkalny  

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Ponadto został przedstawiony kalendarz imprez na rok 2018, 
informacja o stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie oraz 
projekty uchwał kierowanych pod obrady zbliżającej się sesji.
Podczas dyskusji nad otrzymanymi materiałami radni poruszyli 
kwes�ę nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych w 
gminie, powstania w gminie budynku socjalnego spełniającego 
obowiązujące standardy, sprzedaży niektórych budynków, które w 
obecnej chwili są wynajmowane przez gminę, zasiłków celowych z 
budżetu państwa i ze środków własnych gminy i innych sposobów 
pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która 
dotknęła gminę 10 sierpnia br., poprawy i ponownego uchwalenia 
programu rewitalizacji gminy Słubice, który został uchwalony w 
listopadzie 2016 roku. 

XXIX Sesja Rady Gminy
19 września, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXIX sesja 
Rady. 
Radni wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta 
za okres prawie trzech miesięcy. Przez aklamację przyjęli informa-
cję o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informa-
cję o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Radni podjęli również 
uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
rok 2017, zmiany uchwały Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z 
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

Wyjazdowe posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i 

Mieszkalnictwa
Jak co roku, 25 sierpnia 2017 roku, członkowie komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Mieszkalnictwa pod przewodnictwem radnego 
Łukasza Bartosiaka wraz z wójtem gminy i przewodniczącą rady 
dokonali oceny stanu przygotowania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego.  W związku z reformą oświaty panie 
dyrektor zgłaszały sprawy związane z koniecznością przystosowa-
nia niektórych sal do potrzeb najmłodszych uczniów: zbyt małe 
pomieszczenia, zakup odpowiednich stolików i krzeseł itp. Komisja 
uznała, że placówki oświatowe są przygotowane do nowych 
zadań.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 
12 września 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji 
działających przy Radzie Gminy Słubice. Głównym tematem posie-
dzenia było szeroko omówione przez skarbnik gminy panią Henry-
ke Bednarek zarządzenie nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Słubice z 
dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształto-
waniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za I półrocze 2017 roku. Skarbnik przedstawiła również 
uchwałę nr Pł.260.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r. wyrażającą 
pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Słubice
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575 w miejscowości Studzieniec. 
Większość zgłoszeń radnych i sołtysów dotyczyła złego stanu dróg, 
ale również awarii lamp oświetleniowych, czy niedrożności Kanału 
Dobrzykowsko-Iłowskiego.
Wójt poinformował obecnych o osobach zatrudnionych w 
Urzędzie na podstawie umowy na zastępstwo oraz przedstawił 
wizję przeprowadzenia uroczystości związanych z obchodami 11 
listopada w naszej gminie.  

XXXI Sesja Rady Gminy Słubice
1 grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXXI sesja 
Rady.
Została ona poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 
którym pani doktor Dagmara Nawarra złożyła informację o stanie 
zdrowia mieszkańców a stomatolog Bogumiła Kmiecińska poinfor-
mowała, że od 1 grudnia br., zabiegi przeprowadzane w jej gabine-
cie stomatologicznym są refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Znaczną część analizowanych na posiedzeniu komisji 
uchwał stanowiły tzw. uchwały okołobudżetowe tj. uchwały ustala-
jące wysokość stawek i opłat, które będą ponoszone przez płatni-
ków w 2018 roku. Kolejne omawiane projekty uchwał dotyczyły 
ochrony środowiska: jedna przyjęcia Raportu z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z 
perspektywą do roku 2021, a druga zaopiniowania projektów 
zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Kępa Wykowska”, „Wyspy Zakrzewskie”, „Wyspy Białobrzeskie”. 
Po krótkiej, aczkolwiek burzliwej dyskusji ustalono, że zarządzenia 
RDOŚ zostaną zaopiniowane negatywnie ze względu m.in. na 
wykluczenie w nich możliwości prowadzenia prac pogłębiających 
koryto rzeki Wisły. 
Na sesji radni uchwalili stawki podatków obowiązujących na 
terenie gminy Słubice w 2018 roku (podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego, od środków transportowych i zwolnień od tego 
podatku), a także wysokość opłaty targowej. Wszystkie stawki 
podatków i opłat, także opłaty za pobraną wodę z urządzeń wodo-
ciągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczysz-
czalnię ścieków Gminy Słubice, wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego o 2,3%. Poza tym podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały nr XVI/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 
2008 roku, w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Przyjęto również uchwa-
łę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok. 
W trakcie dyskusji najwięcej zgłoszeń dotyczyło fatalnego stanu 
dróg w gminie, ale również planowanej budowy chodnika/ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 575 w miejscowości 
Studzieniec, znalezionych na terenie Województwa Mazowieckie-
go ognisk choroby Afrykański Pomór Świń, braku działań zmierza-
jących do pogłębienia koryta rzeki Wisły oraz wykupu od prywat-
nych osób terenów znajdujących się w tzw. międzywalu. Zapytania 
dotyczyły także ilości umorzeń podatków w roku 2017 oraz polityki 
mieszkaniowej gminy.
Na zgłoszone zapytania radnych i sołtysów, które w swej treści 
dotyczyły spraw znajdujących się w zakresie działalności gminy, 
wyczerpujących odpowiedzi udzielił wójt gminy Krzysztof Dylicki. 
Podjęte uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej 
h�p://ugslubice.bip.org.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”, a 
w zakładce „Rada Gminy Słubice-Radni kadencji 2014-2018-Proto-
koły z sesji” znajdują się przyjęte protokoły z sesji.                     

red.

w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w 
Słubicach oraz zmiany Uchwały Nr XXII.145.2016 Rady Gminy 
Słubice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 
rok.
Radni zgłosili interpelacje w sprawach:
- konieczności wybudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w miejscowości Studzieniec, z uwagi na fakt, iż w ostatnich dwóch 
latach na tej drodze zginęły cztery osoby,  
- kwot odszkodowań dla mieszkańców gminy poszkodowanych w 
wyniku nawałnicy z sierpnia br. oraz sposobu ich wypłaty w 
zależności od rodzaju zniszczonego budynku,
- przygotowania szkół do reformy oświaty i związanymi z tym 
ruchami kadrowymi w szkołach,
-  programu rewitalizacji Gminy Słubice.
Na wszystkie interpelacje szczegółowych odpowiedzi udzielił wójt 
gminy Krzysztof Dylicki.
W trakcie wolnych wniosków zgłoszono konieczność naprawy dróg 
w sołectwach, wycięcia suchych i zagrażających bezpieczeństwu 
drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej, a także u prywat-
nej osoby. Kilku sołtysów wnioskowało o naprawę oświetlenia lub 
dodanie nowych lamp w sołectwie. Wójt poinformował obecnych 
na obradach o nowym gabinecie stomatologicznym w Słubicach 
oraz o powołanym z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Płocku, 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

XXX Sesja Rady Gminy 
25 października 2017 r., w sali posiedzeń Urzędu odbyła się XXX 
sesja Rady Gminy.
Tematem wiodącm obrad była oświata. Na poprzedzającym sesję 
wspólnym posiedzeniu komisji zaproszone panie dyrektor placó-
wek oświatowych z terenu gminy zapoznały radnych ze sposobem 
w jaki wprowadzona została reforma oświaty do szkół, ze swoimi 
problemami oraz sukcesami. Na sesji wysłuchano zbiorowej 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017. Co więcej radni podjęli trzy uchwały w sprawie 
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawo-
wych w ośmioletnie.  Kolejnym ważnym tematem poruszanym na 
sesji było zdrowie: radni poprzez przyjęcie uchwały udzielili 
pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w celu kupna 
nowoczesnej karetki ratującej życie noworodkom oraz podjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji nocnej i 
świątecznej opieki lekarskiej udzielanej w podstacji pogotowia 
ratunkowego w Gąbinie. Inne uchwały podjęte przez Radę to: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 
2017-2024, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 
2017, Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
rok 2017, zmiany uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z 
dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zapytania radnych dotyczyły m.in. sposobu udzielania pomocy 
dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy z 10 
sierpnia br. oraz poczynionych przez wójta ustaleń związanych z 
możliwością wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 
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informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Ponadto został przedstawiony kalendarz imprez na rok 2018, 
informacja o stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie oraz 
projekty uchwał kierowanych pod obrady zbliżającej się sesji.
Podczas dyskusji nad otrzymanymi materiałami radni poruszyli 
kwes�ę nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych w 
gminie, powstania w gminie budynku socjalnego spełniającego 
obowiązujące standardy, sprzedaży niektórych budynków, które w 
obecnej chwili są wynajmowane przez gminę, zasiłków celowych z 
budżetu państwa i ze środków własnych gminy i innych sposobów 
pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która 
dotknęła gminę 10 sierpnia br., poprawy i ponownego uchwalenia 
programu rewitalizacji gminy Słubice, który został uchwalony w 
listopadzie 2016 roku. 

XXIX Sesja Rady Gminy
19 września, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyła się XXIX sesja 
Rady. 
Radni wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta 
za okres prawie trzech miesięcy. Przez aklamację przyjęli informa-
cję o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informa-
cję o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Radni podjęli również 
uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
rok 2017, zmiany uchwały Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z 
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

Wyjazdowe posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i 

Mieszkalnictwa
Jak co roku, 25 sierpnia 2017 roku, członkowie komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Mieszkalnictwa pod przewodnictwem radnego 
Łukasza Bartosiaka wraz z wójtem gminy i przewodniczącą rady 
dokonali oceny stanu przygotowania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego.  W związku z reformą oświaty panie 
dyrektor zgłaszały sprawy związane z koniecznością przystosowa-
nia niektórych sal do potrzeb najmłodszych uczniów: zbyt małe 
pomieszczenia, zakup odpowiednich stolików i krzeseł itp. Komisja 
uznała, że placówki oświatowe są przygotowane do nowych 
zadań.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 
12 września 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji 
działających przy Radzie Gminy Słubice. Głównym tematem posie-
dzenia było szeroko omówione przez skarbnik gminy panią Henry-
ke Bednarek zarządzenie nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Słubice z 
dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształto-
waniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za I półrocze 2017 roku. Skarbnik przedstawiła również 
uchwałę nr Pł.260.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r. wyrażającą 
pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Słubice
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na obradach o nowym gabinecie stomatologicznym w Słubicach 
oraz o powołanym z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Płocku, 
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informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017. Co więcej radni podjęli trzy uchwały w sprawie 
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawo-
wych w ośmioletnie.  Kolejnym ważnym tematem poruszanym na 
sesji było zdrowie: radni poprzez przyjęcie uchwały udzielili 
pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w celu kupna 
nowoczesnej karetki ratującej życie noworodkom oraz podjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji nocnej i 
świątecznej opieki lekarskiej udzielanej w podstacji pogotowia 
ratunkowego w Gąbinie. Inne uchwały podjęte przez Radę to: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 
2017-2024, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 
2017, Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
rok 2017, zmiany uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z 
dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zapytania radnych dotyczyły m.in. sposobu udzielania pomocy 
dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy z 10 
sierpnia br. oraz poczynionych przez wójta ustaleń związanych z 
możliwością wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 
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ne zostały regulaminy głosowania na kandydata na stanowisko 
dyrektora. W terminie wyznaczonym dla składania ofert konkur-
sowych w urzędzie złożono dwie oferty, z których każda dotyczyła 
innego postępowania. Termin posiedzenia komisji konkursowych 
wyznaczono na 28 lipca br. Wszyscy powołani do składu komisji 
zgłosili się do udziału w jej pracach. Jako pierwsze przeprowadzo-
ne zostało postępowanie dotyczące wyboru na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. 
W pierwszym etapie konkursu komisja bez udziału kandydatki 
dokonała sprawdzenia czy oferta została złożona w terminie oraz 
czy zawierała wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o 
konkursie i czy kandydatka spełnia wymagania. Komisja w jawnym 
głosowaniu podjęła uchwałę do dopuszczeniu kandydatki do 
postępowania konkursowego. W drugim etapie dopuszczona 
kandydatka przedstawiła przed komisją koncepcję funkcjonowa-
nia i rozwoju szkoły. Kandydatka udzielała także odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków komisji. W wyniku tajnego głoso-
wania, w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji stwier-
dzono, że Pani Maria Perka jest kandydatką na stanowisko dyrek-
tora szkoły. W tym samym dniu przewodniczący komisji sporządził 
informację o rozstrzygnięciu konkursu i wskazaniu kandydata na 
funkcję dyrektora, która przekazana został wójtowi. W drodze 
zarządzenia podjętego 31 lipca 2017 roku wójt powierzył stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku na okres pięciu lat szkolnych tj. od 1 września 2017 
roku do 31 sierpnia 2022 roku Pani Marii Perka. Postępowanie 
dotyczące wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Samo-
rządowego w Słubicach odbywało się zgodnie z wyżej opisanym 
trybem. Kandydatka na dyrektora przedstawiła obszerną koncep-
cję funkcjonowania i rozwoju przedszkola. Udzieliła odpowiedzi 
na wszystkie pytania zadane w drugim etapie postępowania 
konkursowego. W wyniku przeprowadzonych czynności przewod-
nicząca komisji przedstawiła wójtowi informację o rozstrzygnięciu 
konkursu i wskazaniu kandydata na funkcję dyrektora. Zarządze-
niem z 31 lipca 2017 r. wójt powierzył Pani Jadwidze Zwierzchow-
skiej na okres pięciu lat szkolnych tj. do dnia 31 sierpnia 2022 roku 
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach. 
Wyłonionym w drodze konkursu Paniom dyrektor gratulujemy 
dokonanego wyboru i życzymy osiągnięcia celów zakładanych w 
przedstawionych koncepcjach.

red.

W trzech spośród pięciu szkół funkcjonujących na terenie gminy 
(w pojęciu szkoła, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty mieści 
się przedszkole) z dniem 31 sierpnia br. upływał okres powierze-
nia stanowiska dyrektora. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepi-
sy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w art. 231 wprowa-
dzony został zapis, na podstawie którego organ prowadzący (w 
tym przypadku wójt) mógł przedłużyć powierzenie stanowiska 
dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 
2019 r. Korzystając z wskazanego zapisu, zarządzeniem wydanym 
22 czerwca 2017 r., Wójt postanowił o przedłużeniu powierzeniu 
stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach do 31 
sierpnia 2019 r. Pani Grażynie Bartos. Zmiany prawa regulującego 
zagadnienia oświatowe nie dały możliwości przedłużenia powie-
rzenia stanowiska dyrektora w przypadku Przedszkola Samorzą-
dowego w Słubicach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagieł-
ły w Piotrkówku.  W drodze zarządzeń wydanych 29 czerwca br. 
wójt ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów wymienionych 
szkół. Ogłoszenia o konkursach zamieszczone zostały na stronie 
internetowej urzędu oraz w jego siedzibie. W załączniku do wyda-
nych zarządzeń wskazano wymagania, które musi spełniać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz dokumenty, które powinny 
zawierać oferty osób przystępujących do konkursu. Określono, że 
oferty należy składać do 17 lipca br. na adres urzędu. Ponadto 
wskazano, że konkurs przeprowadzi komisja powołana przez 
wójta, a o terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Ogłoszenie konkursu stanowiło 
podstawę wszczęcia postępowań związanych z ustaleniem 
składów komisji konkursowych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem w składach tych powinno się znaleźć po trzech przedsta-
wicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i rady 
pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu związków zawodo-
wych. W naszym przypadku do udziału w pracach komisji zgłoszo-
ny został przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
przedstawiciel NSZZ Solidarność. Powołanym w drodze dwóch 
zarządzeń komisjom wójt powierzył przeprowadzenie postępowa-
nia konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza 
przedstawicielami rad rodziców i rad pedagogicznych dwunasto-
osobowe składy komisji w obydwu przypadkach były jednakowe. 
Składy komisji określone zostały w zarządzeniach wydanych 14 
lipca br. W kolejnych zarządzeniach wydanych 19 lipca br. określo- 

KONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - 
asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transpor-
tem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do 
miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu 
emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalo-
nej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową 
emulsją ka�onową,
− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
Długość modernizowanego odcinka wyniosła - 2,764 km. Dodat-
kowo został wykony chodnik od skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką 575 do ulicy Zielonej.               red.

Została zakończona przebudowa – modernizacja drogi powiato-
wej nr 1454W relacji: Droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Słubice. 
Pracę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 
S.A. Gostynin. 
Zakres wykonanych robót obejmował:
− mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 
60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we 
własnym zakresie,
− korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy 
użyciu, frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 20 km, 
średnia głębokość frezowania 2 cm,
− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i 
zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

MODERNIZACJA DROGI NR 1454W DROGA NR 577 SANNIKI-GRABOWIEC-SŁUBICE

drzewami. W niektórych miejscach dopiero po kilku dniach udało 
się przywrócić zasilanie energetyczne. Zerwane lub uszkodzone 
zostały dachy na budynkach mieszkalnych (Bończa, Sady, Potok 
Biały, Nowy Wiączemin, Wiączemin Polski, Nowosiadło) oraz 
gospodarczych (Bończa, Potok Biały, Sady, Nowy Wiączemin, 
Grzybów). Od uderzenia pioruna spłonęła stodoła w miejscowości 
Piotrkówek. Uszkodzonych zostało 9 budynków mieszkalnych oraz 
10 budynków gospodarczych. Łączne szacunkowe straty w budyn- 

Nawałnica, która w czwartek 10 sierpnia br. przeszła nad Gminą 
Słubice, dokonała licznych zniszczeń. Miała ona lokalnie w sobie 
prąd rotujący generujący na kierunku Potok - Bończa - Wymyśle 
Polskie – Sady - Wiączemin Polski trąbę powietrzną o dość dużej 
mocy. Największe szkody poczyniła w zachodniej części gminy, 
gdzie uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne, gospodarcze, 
drzewostan oraz infrastruktura drogowa. Pozrywane były linie 
energetyczne, a drogi zablokowane gałęziami i powalonymi 

NAWAŁNICA W GMINIE SŁUBICE
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Starostę Płockiego na spotkanie nie dotarli przedstawiciele Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Zebrani rolnicy 
przedstawili problemy związane ze stratami w uprawach rolnych 
spowodowane  żerowaniem m.in. łabędzi, żurawi i gatunków kruko-
watych. Z powodu ochrony tych gatunków ptaków brak jest możliwo-
ści prawnych ich odstrzału, a płoszenie obwarowane jest ściśle 
określonymi pozwoleniami. Zebrani zawnioskowali o powołanie 
komisji szacującej straty i gromadzenie materiałów dowodowych, 
które w przyszłości  byłyby podstawą do wystąpienia o zmianę 
przepisów prawnych, umożliwiających uzyskanie odszkodowania za 
poniesione straty.

red.

Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy borykający się z problemem 
wyrządzonych szkód. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Płocku –  Dorota Zakrzewska, dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marek 
Kroczewski; przedstawiciele kół łowieckich KAMPINOS i PETRPONO-
WA, na czele z łowczym Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu 
Okręgowego w Płocku Markiem Zaborowskim, wójt Gminy Słubice- 
Krzysztof Dylicki, przewodnicząca rady Gminy Słubice- Katarzyna 
Milczarek, wraz z radnymi Sławomirem Januszewskim i Ryszardem 
Ziółkowskim, sołtys Wiączemina Polskiego - Małgorzata Cichosz, 
przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej- Dariusz Nowicki i 
Grzegorz Ambroziak. Mimo zaproszenia wystosowanego przez 

SPOTKANIE W SPRAWIE SZKÓD CZYNIONYCH PRZEZ PTAKI OBJĘTE PRAWNĄ OCHRONĄ

nia. Trzyosobowej komisji powierzono wykonanie czynności związa-
nych z otwarciem ofert, oceną spełniania przez wykonawców udziału 
w postępowaniu, badaniem i oceną ofert, przedstawieniem propo-
zycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Komisję upoważniono także do wystąpienia, we 
wskazanych przypadkach, z wnioskiem o unieważnieniu postępowa-
nia. Osoby biorące udział w czynnościach związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem postępowania po otwarciu ofert, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, złożyły pisemne oświadczenia 
dotyczące braku przesłanek dla ich wyłączenia z czynności związa-
nych z postępowaniem. Do upływu terminu składania ofert w 
Urzędzie złożone zostały trzy oferty. W wyniku prac komisji przetar-
gowej żaden z oferentów nie był wzywany do składania uzupełnień, 
poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomoc-
nictw. Nie zachodziła też potrzeba wykluczenia oferentów. Nie 
odrzucono żadnej oferty. W wyniku oceny ofert ustalono, że najko-
rzystniejszą ofertę ( najwyższa liczba uzyskanych punktów w 
kryterium cena i gwarancja) złożyła firma P.H.U. Prima Bogdan 
Głuchowski Karwowo 8, Sochaczew. Wartość wybranej oferty 
zamyka się kwotą 427 655,31 zł. Zawiadomienie o wyborze najko-
rzystniejszej oferty przekazano pisemnie 11 sierpnia br. Umowę z 
wyłonionym wykonawcą zawarto 22 sierpnia. Ogłoszenie o udziele-
niu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 23 sierpnia br. Zgodnie z zawartą umową wykonawca 
zobowiązany był zrealizować zadanie do 21 października br. W 
drodze zarządzenia podpisanego 23 października br. Wójt powołał 
członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych. 
 

11 lipca 2017 roku na stronie internetowej h�p://ugslubi-
ce.bip.org.pl/ w zakładce ,,Ewidencje, rejestry, plany”, Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice, zwanego BIP, opubliko-
wana została zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje się przeprowadzić w bieżącym roku. Zmianą objęto 
termin przeprowadzenia postępowania na Przebudowę drogi 
gminnej nr 291114 w (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od 
km 1+693 do km 2+799, z uprzednio planowanego na IV kwartał na 
III kwartał. Działając w imieniu Gminy Słubice Wójt postanowił o 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na wskazane zadanie. 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na 
stronie BIP w zakładce ,,Przetargi” oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Słubice w dacie 24 lipca br. W tym samym dniu na stronie interneto-
wej www.ugslubice.bip.org.pl udostępniona została Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Szcze-
gółowy zakres robót związanych z realizacją zamówienia określiła 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Termin składa-
nia ofert na realizację zamówienia wyznaczono na 8 sierpnia 2017 r. 
do godz. 9-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, pokój nr 13. Otwar-
cie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 9:30. Bezpośrednio 
przez otwarciem ofert Wójt jako zamawiający, podał kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była ona 
zgodna z treścią załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.165.2017 Rady 
Gminy Słubice z dnia 20 czerwca 2017 r., w którym kwotę tę określo-
no na 487 000,00 zł. Zarządzeniem z 7 sierpnia br. Wójt powołał 
komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - DROGA 291114W

W trzech spośród pięciu szkół funkcjonujących na terenie gminy 
(w pojęciu szkoła, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty mieści 
się przedszkole) z dniem 31 sierpnia br. upływał okres powierze-
nia stanowiska dyrektora. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepi-
sy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w art. 231 wprowa-
dzony został zapis, na podstawie którego organ prowadzący (w 
tym przypadku wójt) mógł przedłużyć powierzenie stanowiska 
dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 
2019 r. Korzystając z wskazanego zapisu, zarządzeniem wydanym 
22 czerwca 2017 r., Wójt postanowił o przedłużeniu powierzeniu 
stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach do 31 
sierpnia 2019 r. Pani Grażynie Bartos. Zmiany prawa regulującego 
zagadnienia oświatowe nie dały możliwości przedłużenia powie-
rzenia stanowiska dyrektora w przypadku Przedszkola Samorzą-
dowego w Słubicach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagieł-
ły w Piotrkówku.  W drodze zarządzeń wydanych 29 czerwca br. 
wójt ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów wymienionych 
szkół. Ogłoszenia o konkursach zamieszczone zostały na stronie 
internetowej urzędu oraz w jego siedzibie. W załączniku do wyda-
nych zarządzeń wskazano wymagania, które musi spełniać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz dokumenty, które powinny 
zawierać oferty osób przystępujących do konkursu. Określono, że 
oferty należy składać do 17 lipca br. na adres urzędu. Ponadto 
wskazano, że konkurs przeprowadzi komisja powołana przez 
wójta, a o terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Ogłoszenie konkursu stanowiło 
podstawę wszczęcia postępowań związanych z ustaleniem 
składów komisji konkursowych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem w składach tych powinno się znaleźć po trzech przedsta-
wicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i rady 
pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu związków zawodo-
wych. W naszym przypadku do udziału w pracach komisji zgłoszo-
ny został przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
przedstawiciel NSZZ Solidarność. Powołanym w drodze dwóch 
zarządzeń komisjom wójt powierzył przeprowadzenie postępowa-
nia konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza 
przedstawicielami rad rodziców i rad pedagogicznych dwunasto-
osobowe składy komisji w obydwu przypadkach były jednakowe. 
Składy komisji określone zostały w zarządzeniach wydanych 14 
lipca br. W kolejnych zarządzeniach wydanych 19 lipca br. określo- 

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - 
asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transpor-
tem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do 
miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu 
emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalo-
nej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową 
emulsją ka�onową,
− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
Długość modernizowanego odcinka wyniosła - 2,764 km. Dodat-
kowo został wykony chodnik od skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką 575 do ulicy Zielonej.               red.

Została zakończona przebudowa – modernizacja drogi powiato-
wej nr 1454W relacji: Droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Słubice. 
Pracę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 
S.A. Gostynin. 
Zakres wykonanych robót obejmował:
− mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 
60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we 
własnym zakresie,
− korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy 
użyciu, frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 20 km, 
średnia głębokość frezowania 2 cm,
− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i 
zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

(Dobrzyków, Troszyn, Kamień, Gąbin). Działania polegały głównie 
za zabezpieczeniu budynków na których doszło do uszkodzenia 
dachów oraz udrażniania dróg poprzez usuwanie konarów, gałęzi 
oraz drzew powalonych przez silny wiatr. Z usuwaniem skutków 
nawałnic walczyli również drogowcy i energetycy. Poszkodowa-
nym rodzinom została udzielona pomoc w postaci zasiłków 
celowych wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Słubicach. Wójt Gminy przyznał również pomoc w formie 
zasiłku losowego na cele edukacyjne dla uczniów,  których rodziny 
otrzymały zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy o pomocy 
społecznej. Łącznie przyznano zasiłki losowe dla 12 uczniów na 
kwotę 10.500 zł.                                                      Jarosław Lenarcik

kach mieszkalnych wyniosły ok. 70 tys. złotych, w budynkach 
gospodarczych straty wyniosły ok. 150 tys. zł. Uszkodzeniu uległy 
również 2 odcinki dróg gminnych asfaltowych, odcinek drogi 
gminnej gruntowej, przepust na drodze gminnej oraz przystanek 
autobusowy. Szacunkowy koszt naprawy wynosi ok. 60 tys. zł. 
Zanotowano też straty w drzewostanie. Szkody dotyczą całych 
drzewostanów (łącznie zostało zniszczonych ok. 9 ha lasów 
prywatnych) i wiele pojedyńczych drzew na terenie całej gminy. 
Część drzew została wyrwana z korzeniami, a inne mają połamane 
wierzchołki, konary i gałęzie. W usuwaniu skutków nawałnicy 
uczestniczyły jednostki OSP z terenu Gminy (Słubice, Juliszew, 
Łaziska) oraz jednostek OSP z terenu  Miasta i Gminy Gąbin  
 

drzewami. W niektórych miejscach dopiero po kilku dniach udało 
się przywrócić zasilanie energetyczne. Zerwane lub uszkodzone 
zostały dachy na budynkach mieszkalnych (Bończa, Sady, Potok 
Biały, Nowy Wiączemin, Wiączemin Polski, Nowosiadło) oraz 
gospodarczych (Bończa, Potok Biały, Sady, Nowy Wiączemin, 
Grzybów). Od uderzenia pioruna spłonęła stodoła w miejscowości 
Piotrkówek. Uszkodzonych zostało 9 budynków mieszkalnych oraz 
10 budynków gospodarczych. Łączne szacunkowe straty w budyn- 

Nawałnica, która w czwartek 10 sierpnia br. przeszła nad Gminą 
Słubice, dokonała licznych zniszczeń. Miała ona lokalnie w sobie 
prąd rotujący generujący na kierunku Potok - Bończa - Wymyśle 
Polskie – Sady - Wiączemin Polski trąbę powietrzną o dość dużej 
mocy. Największe szkody poczyniła w zachodniej części gminy, 
gdzie uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne, gospodarcze, 
drzewostan oraz infrastruktura drogowa. Pozrywane były linie 
energetyczne, a drogi zablokowane gałęziami i powalonymi 

leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko 
oraz sza�a kartoteczna – przeznaczone do przechowywania 
dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, 
parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z komple-
tem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice Snellena 
do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia 
barwnego, tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz 
inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpre-
tacji ich wyników. Zakupiony sprzęt posłuży do wyposażenia 
gabinetu pielęgniarki szkolnej w szkole podstawowej w Słubicach.

Renata Maślanka

We wrześniu b.r. weszła  w życie ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach zapewniających poprawę jakości i dostępności opieki 
zdrowotnej, zgodnie z którą Gmina Słubice wystąpiła do Wojewo-
dy Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej (gabinetu pielęgniarki) w sprzęt i 
aparaturę medyczną w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Słubicach. W odpowiedzi na złożony wniosek 
Wojewoda udzielił dotacji w wysokości 6.700 zł, w ramach której 
zostaną zakupione m.in.: kozetka, stolik zabiegowy lub stanowisko 
pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań 
pielęgniarki szkolnej, sza�a przeznaczona do przechowywania  

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ



Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291114W 
(G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 
2+799”, Gmina Słubice uzyskała, przyznaną przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego dotację w wysokości 210.000,00 zł. 13 listopada 
br. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie bez uwag podpisano 
protokół rozliczenia przyznanej dotacji.                                              red.

Starostę Płockiego na spotkanie nie dotarli przedstawiciele Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Zebrani rolnicy 
przedstawili problemy związane ze stratami w uprawach rolnych 
spowodowane  żerowaniem m.in. łabędzi, żurawi i gatunków kruko-
watych. Z powodu ochrony tych gatunków ptaków brak jest możliwo-
ści prawnych ich odstrzału, a płoszenie obwarowane jest ściśle 
określonymi pozwoleniami. Zebrani zawnioskowali o powołanie 
komisji szacującej straty i gromadzenie materiałów dowodowych, 
które w przyszłości  byłyby podstawą do wystąpienia o zmianę 
przepisów prawnych, umożliwiających uzyskanie odszkodowania za 
poniesione straty.

red.

Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy borykający się z problemem 
wyrządzonych szkód. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Płocku –  Dorota Zakrzewska, dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marek 
Kroczewski; przedstawiciele kół łowieckich KAMPINOS i PETRPONO-
WA, na czele z łowczym Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu 
Okręgowego w Płocku Markiem Zaborowskim, wójt Gminy Słubice- 
Krzysztof Dylicki, przewodnicząca rady Gminy Słubice- Katarzyna 
Milczarek, wraz z radnymi Sławomirem Januszewskim i Ryszardem 
Ziółkowskim, sołtys Wiączemina Polskiego - Małgorzata Cichosz, 
przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej- Dariusz Nowicki i 
Grzegorz Ambroziak. Mimo zaproszenia wystosowanego przez 

Zgodnie z protokołem spisanym 27 października br. W sprawie 
odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania realizowanego 
w ramach zawartej umowy stwierdzono, że inwestycja nie posiada 
żadnych wad trwałych i zrealizowana została w terminie. Wykonawca 
zadania udzielił Gminie Słubice 60 miesięcznej gwarancji na zrealizo-
wane zadanie. Upływa ona z dniem 28 października 2022 roku.
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nia. Trzyosobowej komisji powierzono wykonanie czynności związa-
nych z otwarciem ofert, oceną spełniania przez wykonawców udziału 
w postępowaniu, badaniem i oceną ofert, przedstawieniem propo-
zycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Komisję upoważniono także do wystąpienia, we 
wskazanych przypadkach, z wnioskiem o unieważnieniu postępowa-
nia. Osoby biorące udział w czynnościach związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem postępowania po otwarciu ofert, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, złożyły pisemne oświadczenia 
dotyczące braku przesłanek dla ich wyłączenia z czynności związa-
nych z postępowaniem. Do upływu terminu składania ofert w 
Urzędzie złożone zostały trzy oferty. W wyniku prac komisji przetar-
gowej żaden z oferentów nie był wzywany do składania uzupełnień, 
poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomoc-
nictw. Nie zachodziła też potrzeba wykluczenia oferentów. Nie 
odrzucono żadnej oferty. W wyniku oceny ofert ustalono, że najko-
rzystniejszą ofertę ( najwyższa liczba uzyskanych punktów w 
kryterium cena i gwarancja) złożyła firma P.H.U. Prima Bogdan 
Głuchowski Karwowo 8, Sochaczew. Wartość wybranej oferty 
zamyka się kwotą 427 655,31 zł. Zawiadomienie o wyborze najko-
rzystniejszej oferty przekazano pisemnie 11 sierpnia br. Umowę z 
wyłonionym wykonawcą zawarto 22 sierpnia. Ogłoszenie o udziele-
niu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 23 sierpnia br. Zgodnie z zawartą umową wykonawca 
zobowiązany był zrealizować zadanie do 21 października br. W 
drodze zarządzenia podpisanego 23 października br. Wójt powołał 
członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych. 
 

11 lipca 2017 roku na stronie internetowej h�p://ugslubi-
ce.bip.org.pl/ w zakładce ,,Ewidencje, rejestry, plany”, Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice, zwanego BIP, opubliko-
wana została zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje się przeprowadzić w bieżącym roku. Zmianą objęto 
termin przeprowadzenia postępowania na Przebudowę drogi 
gminnej nr 291114 w (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od 
km 1+693 do km 2+799, z uprzednio planowanego na IV kwartał na 
III kwartał. Działając w imieniu Gminy Słubice Wójt postanowił o 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na wskazane zadanie. 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na 
stronie BIP w zakładce ,,Przetargi” oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Słubice w dacie 24 lipca br. W tym samym dniu na stronie interneto-
wej www.ugslubice.bip.org.pl udostępniona została Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Szcze-
gółowy zakres robót związanych z realizacją zamówienia określiła 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Termin składa-
nia ofert na realizację zamówienia wyznaczono na 8 sierpnia 2017 r. 
do godz. 9-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, pokój nr 13. Otwar-
cie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 9:30. Bezpośrednio 
przez otwarciem ofert Wójt jako zamawiający, podał kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była ona 
zgodna z treścią załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.165.2017 Rady 
Gminy Słubice z dnia 20 czerwca 2017 r., w którym kwotę tę określo-
no na 487 000,00 zł. Zarządzeniem z 7 sierpnia br. Wójt powołał 
komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie

Rozwoju Ziemi Iłowskiej –Andrzej Ciołkowski wraz z uczestnikami 
Iłowskiego Marszu Niepodległości, delegacje szkół oraz mieszkań-
cy gminy. Następnie orkiestra strażacka poprowadziła orszak 
uczestników na cmentarz parafialny. Najpierw uczestnicy zatrzy-
mali się przed zbiorową mogiłą ludności cywilnej, gdzie delegacja 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic złożyła wiązankę kwiatów. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przy znajdującym się nieopo-
dal grobie nieznanego żołnierza. Po odegraniu hymnu państwo-
wego, odmówieniu modlitwy przez księdza proboszcza Romana 
Batorskiego, złożeniu kwiatów przez delegacje i odegraniu Roty 
przez orkiestrę przemarsz uczestników uroczystości ruszył pod 
kopiec powstańców styczniowych, na ulicę Wiślaną. Po odmówie-
niu modlitwy przez księdza proboszcza, odczytany został apel 
poległych,  złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wójt 
Krzysztof Dylicki podziękował wszystkim za uczestnictwo oraz 
zaprosił na „wojskową grochówkę”.                                             red.

11 listopada br. odbyły się w Słubicach oficjalne uroczystości 
patriotyczne, upamiętniające odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w 1918 r.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Kościele 
pw. Św. Marcina w Słubicach, którą odprawił Ksiądz Proboszcz - 
Roman Batorski. Uroczystą oprawę mszy świętej zapewniła orkie-
stra strażacka funkcjonująca przy OSP Słubice, pod batutą kapel-
mistrza Szymona Ogrzebacza, poczty sztandarowe OSP Słubice, 
OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP Juliszew, Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, instan-
cji gminnej Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz pododdział 
strażaków z wszystkich jednostek z terenu gminy. Uczestnikami 
uroczystości byli m.in. Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, 
Radny Rady Powiatu Józef Walewski, Mariusz Bartos – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, radni rady Gminy, właściciel Pałacu w 
Słubicach - Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz  

GMINNE OBCHODY 99 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 25.XI.2017 roku z inicjatywy Zespołu Ludowego Grzybowian-
ki i Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie w Słubicach, odbył się 
Koszyczkowy Bal Andrzejkowy. Społeczność gminna jak zawsze nie 
zawiodła. Równo o godzinie 19.00 przywitaliśmy naszych szanow-
nych gości, zapraszając do zabawy w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Cały przebieg imprezy miał taki charakter. Zadowolone twarze 
gości, beztroska zabawa i integracja pokoleń, to było w zamyśle 
organizatorów. W czasach, w których żyjemy,  bardzo często 
przedstawia się  nam, idealne imprezy, piękne nakrycia stołu, 
wykwintne dania, urocze  dekoracje sali. To wszystko bardzo 
często daje nam złudne wrażenie, idealnej imprezy. Tak napraw-
dę, zapominamy kto tą imprezę tworzy, nie otoczka wokół, ale my 
ludzie, mamy wpływ na to jak naprawdę będziemy się bawić. Nam 
nie była potrzebna piękna otoczka, bo tworzyli ją nasi mieszkańcy. 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, mamy nadzieję że w 
niedługim czasie znowu się zobaczymy, w podobnych okoliczno-
ściach, nie zapomnijcie zabrać ze sobą, tej samej pogody ducha. 
Do tańca przygrywała nie zawodna kapela Zespołu Grzybowianki. 
Serdecznie dziękujemy za  wszelką pomoc w organizacji tego balu. 
Do zobaczenia wkrótce.                                          Edyta Piegowska

BAL ANDRZEJKOWY

Potem nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na plac św. 
Floriana w Drobinie. Na jego czele szła Orkiestra Dęta OSP w Drobi-
nie, a tuż za nią Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP – który prowadził poczty sztandarowe

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się  3 września w 
Drobinie. Rozpoczęły się od zbiórki delegacji wieńcowych oraz 
pocztów sztandarowych na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika i o godz. 12-tej Mszy Św. w intencji plonów.  

DOŻYNKI POWIATU PŁOCKIEGO W DROBINIE

kach mieszkalnych wyniosły ok. 70 tys. złotych, w budynkach 
gospodarczych straty wyniosły ok. 150 tys. zł. Uszkodzeniu uległy 
również 2 odcinki dróg gminnych asfaltowych, odcinek drogi 
gminnej gruntowej, przepust na drodze gminnej oraz przystanek 
autobusowy. Szacunkowy koszt naprawy wynosi ok. 60 tys. zł. 
Zanotowano też straty w drzewostanie. Szkody dotyczą całych 
drzewostanów (łącznie zostało zniszczonych ok. 9 ha lasów 
prywatnych) i wiele pojedyńczych drzew na terenie całej gminy. 
Część drzew została wyrwana z korzeniami, a inne mają połamane 
wierzchołki, konary i gałęzie. W usuwaniu skutków nawałnicy 
uczestniczyły jednostki OSP z terenu Gminy (Słubice, Juliszew, 
Łaziska) oraz jednostek OSP z terenu  Miasta i Gminy Gąbin  
 

We wrześniu b.r. weszła  w życie ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach zapewniających poprawę jakości i dostępności opieki 
zdrowotnej, zgodnie z którą Gmina Słubice wystąpiła do Wojewo-
dy Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej (gabinetu pielęgniarki) w sprzęt i 
aparaturę medyczną w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Słubicach. W odpowiedzi na złożony wniosek 
Wojewoda udzielił dotacji w wysokości 6.700 zł, w ramach której 
zostaną zakupione m.in.: kozetka, stolik zabiegowy lub stanowisko 
pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań 
pielęgniarki szkolnej, sza�a przeznaczona do przechowywania  



Starostę Płockiego na spotkanie nie dotarli przedstawiciele Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Zebrani rolnicy 
przedstawili problemy związane ze stratami w uprawach rolnych 
spowodowane  żerowaniem m.in. łabędzi, żurawi i gatunków kruko-
watych. Z powodu ochrony tych gatunków ptaków brak jest możliwo-
ści prawnych ich odstrzału, a płoszenie obwarowane jest ściśle 
określonymi pozwoleniami. Zebrani zawnioskowali o powołanie 
komisji szacującej straty i gromadzenie materiałów dowodowych, 
które w przyszłości  byłyby podstawą do wystąpienia o zmianę 
przepisów prawnych, umożliwiających uzyskanie odszkodowania za 
poniesione straty.

red.

Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy borykający się z problemem 
wyrządzonych szkód. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Płocku –  Dorota Zakrzewska, dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marek 
Kroczewski; przedstawiciele kół łowieckich KAMPINOS i PETRPONO-
WA, na czele z łowczym Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu 
Okręgowego w Płocku Markiem Zaborowskim, wójt Gminy Słubice- 
Krzysztof Dylicki, przewodnicząca rady Gminy Słubice- Katarzyna 
Milczarek, wraz z radnymi Sławomirem Januszewskim i Ryszardem 
Ziółkowskim, sołtys Wiączemina Polskiego - Małgorzata Cichosz, 
przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej- Dariusz Nowicki i 
Grzegorz Ambroziak. Mimo zaproszenia wystosowanego przez 

Zgodnie z protokołem spisanym 27 października br. W sprawie 
odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania realizowanego 
w ramach zawartej umowy stwierdzono, że inwestycja nie posiada 
żadnych wad trwałych i zrealizowana została w terminie. Wykonawca 
zadania udzielił Gminie Słubice 60 miesięcznej gwarancji na zrealizo-
wane zadanie. Upływa ona z dniem 28 października 2022 roku.
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nia. Trzyosobowej komisji powierzono wykonanie czynności związa-
nych z otwarciem ofert, oceną spełniania przez wykonawców udziału 
w postępowaniu, badaniem i oceną ofert, przedstawieniem propo-
zycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Komisję upoważniono także do wystąpienia, we 
wskazanych przypadkach, z wnioskiem o unieważnieniu postępowa-
nia. Osoby biorące udział w czynnościach związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem postępowania po otwarciu ofert, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, złożyły pisemne oświadczenia 
dotyczące braku przesłanek dla ich wyłączenia z czynności związa-
nych z postępowaniem. Do upływu terminu składania ofert w 
Urzędzie złożone zostały trzy oferty. W wyniku prac komisji przetar-
gowej żaden z oferentów nie był wzywany do składania uzupełnień, 
poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomoc-
nictw. Nie zachodziła też potrzeba wykluczenia oferentów. Nie 
odrzucono żadnej oferty. W wyniku oceny ofert ustalono, że najko-
rzystniejszą ofertę ( najwyższa liczba uzyskanych punktów w 
kryterium cena i gwarancja) złożyła firma P.H.U. Prima Bogdan 
Głuchowski Karwowo 8, Sochaczew. Wartość wybranej oferty 
zamyka się kwotą 427 655,31 zł. Zawiadomienie o wyborze najko-
rzystniejszej oferty przekazano pisemnie 11 sierpnia br. Umowę z 
wyłonionym wykonawcą zawarto 22 sierpnia. Ogłoszenie o udziele-
niu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 23 sierpnia br. Zgodnie z zawartą umową wykonawca 
zobowiązany był zrealizować zadanie do 21 października br. W 
drodze zarządzenia podpisanego 23 października br. Wójt powołał 
członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych. 
 

11 lipca 2017 roku na stronie internetowej h�p://ugslubi-
ce.bip.org.pl/ w zakładce ,,Ewidencje, rejestry, plany”, Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice, zwanego BIP, opubliko-
wana została zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje się przeprowadzić w bieżącym roku. Zmianą objęto 
termin przeprowadzenia postępowania na Przebudowę drogi 
gminnej nr 291114 w (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od 
km 1+693 do km 2+799, z uprzednio planowanego na IV kwartał na 
III kwartał. Działając w imieniu Gminy Słubice Wójt postanowił o 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na wskazane zadanie. 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na 
stronie BIP w zakładce ,,Przetargi” oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Słubice w dacie 24 lipca br. W tym samym dniu na stronie interneto-
wej www.ugslubice.bip.org.pl udostępniona została Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Szcze-
gółowy zakres robót związanych z realizacją zamówienia określiła 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Termin składa-
nia ofert na realizację zamówienia wyznaczono na 8 sierpnia 2017 r. 
do godz. 9-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, pokój nr 13. Otwar-
cie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 9:30. Bezpośrednio 
przez otwarciem ofert Wójt jako zamawiający, podał kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była ona 
zgodna z treścią załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.165.2017 Rady 
Gminy Słubice z dnia 20 czerwca 2017 r., w którym kwotę tę określo-
no na 487 000,00 zł. Zarządzeniem z 7 sierpnia br. Wójt powołał 
komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie

Rozwoju Ziemi Iłowskiej –Andrzej Ciołkowski wraz z uczestnikami 
Iłowskiego Marszu Niepodległości, delegacje szkół oraz mieszkań-
cy gminy. Następnie orkiestra strażacka poprowadziła orszak 
uczestników na cmentarz parafialny. Najpierw uczestnicy zatrzy-
mali się przed zbiorową mogiłą ludności cywilnej, gdzie delegacja 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic złożyła wiązankę kwiatów. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przy znajdującym się nieopo-
dal grobie nieznanego żołnierza. Po odegraniu hymnu państwo-
wego, odmówieniu modlitwy przez księdza proboszcza Romana 
Batorskiego, złożeniu kwiatów przez delegacje i odegraniu Roty 
przez orkiestrę przemarsz uczestników uroczystości ruszył pod 
kopiec powstańców styczniowych, na ulicę Wiślaną. Po odmówie-
niu modlitwy przez księdza proboszcza, odczytany został apel 
poległych,  złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wójt 
Krzysztof Dylicki podziękował wszystkim za uczestnictwo oraz 
zaprosił na „wojskową grochówkę”.                                             red.

11 listopada br. odbyły się w Słubicach oficjalne uroczystości 
patriotyczne, upamiętniające odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w 1918 r.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Kościele 
pw. Św. Marcina w Słubicach, którą odprawił Ksiądz Proboszcz - 
Roman Batorski. Uroczystą oprawę mszy świętej zapewniła orkie-
stra strażacka funkcjonująca przy OSP Słubice, pod batutą kapel-
mistrza Szymona Ogrzebacza, poczty sztandarowe OSP Słubice, 
OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP Juliszew, Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, instan-
cji gminnej Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz pododdział 
strażaków z wszystkich jednostek z terenu gminy. Uczestnikami 
uroczystości byli m.in. Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, 
Radny Rady Powiatu Józef Walewski, Mariusz Bartos – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, radni rady Gminy, właściciel Pałacu w 
Słubicach - Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz  

Dnia 25.XI.2017 roku z inicjatywy Zespołu Ludowego Grzybowian-
ki i Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie w Słubicach, odbył się 
Koszyczkowy Bal Andrzejkowy. Społeczność gminna jak zawsze nie 
zawiodła. Równo o godzinie 19.00 przywitaliśmy naszych szanow-
nych gości, zapraszając do zabawy w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Cały przebieg imprezy miał taki charakter. Zadowolone twarze 
gości, beztroska zabawa i integracja pokoleń, to było w zamyśle 
organizatorów. W czasach, w których żyjemy,  bardzo często 
przedstawia się  nam, idealne imprezy, piękne nakrycia stołu, 
wykwintne dania, urocze  dekoracje sali. To wszystko bardzo 
często daje nam złudne wrażenie, idealnej imprezy. Tak napraw-
dę, zapominamy kto tą imprezę tworzy, nie otoczka wokół, ale my 
ludzie, mamy wpływ na to jak naprawdę będziemy się bawić. Nam 
nie była potrzebna piękna otoczka, bo tworzyli ją nasi mieszkańcy. 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, mamy nadzieję że w 
niedługim czasie znowu się zobaczymy, w podobnych okoliczno-
ściach, nie zapomnijcie zabrać ze sobą, tej samej pogody ducha. 
Do tańca przygrywała nie zawodna kapela Zespołu Grzybowianki. 
Serdecznie dziękujemy za  wszelką pomoc w organizacji tego balu. 
Do zobaczenia wkrótce.                                          Edyta Piegowska

Potem nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na plac św. 
Floriana w Drobinie. Na jego czele szła Orkiestra Dęta OSP w Drobi-
nie, a tuż za nią Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP – który prowadził poczty sztandarowe

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się  3 września w 
Drobinie. Rozpoczęły się od zbiórki delegacji wieńcowych oraz 
pocztów sztandarowych na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika i o godz. 12-tej Mszy Św. w intencji plonów.  

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

kowski oraz Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki. Organizatorem 
był Sławomir Ambroziak, właściciel pałacu w Słubicach a patronat 
kulturalno-społeczny sprawowała m.in. Bożenna Leszczyńska – 
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Kuratorem artystycznym był Marek Madej z fundacji Droga 
Życia. W plenerze uczestniczyła międzynarodowa grupa artystów 
z Białorusi, Litwy oraz Polski. Oprócz poznawania naszej gminy i 
okolic efektem pleneru były obrazy zaprezentowane na wernisażu. 

W dniu 23 lipca w przy pałacu w Słubicach odbył się wernisaż 
malarski, będący podsumowaniem pleneru malarskiego, który 
rozpoczął się w dniu 9 lipca na terenie gminy Słubice. Plener miał 
charakter międzynarodowego sympozjum sztuk wizualnych NA 
SKRZYŻOWANIU KULTUR „od Lizbony do Władywostoku via Mińsk 
& od Helsinek do Aten via Warszawa”. Jednym z przystanków tego 
sympozjum były właśnie Słubice. Patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli:  Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawit

WERNISAŻ MALARSKI POPLENEROWY

W uroczystościach wzięła udział liczna delegacja Gminy Słubice z 
wójtem Krzysztofem  Dylickim i przewodniczącą Katarzyną Milcza-
rek, na czele. W delegacji nie zabrakło radnych, sołtysów, człon-
ków OSP oraz przedstawicieli różnych środowisk gminnych. 
Gmina wystawiła stoisko promocyjne, na którym degustowano 
potrawy i ciasta przygotowane staraniem pań z KGW Słubice. 
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Słubic i Okolic”  prezentowało 
swój dorobek w oddzielnym namiocie. W korowodzie dożynko-
wym wśród pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożar-
nych, był również poczet OSP z Wiączemina Polskiego (Krzysztof 
Izbiński, Wiesław Seweryn i Ryszard Olczak). Ważną część uroczy-
stości stanowiło wręczenie odznaczeń. Wśród grona odznaczo-
nych i wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele naszej gminy. 
Honorowe odznaki „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, które 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nadał na 
wniosek Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, otrzymali: Tomasz 
Dalecki, rolnik z Łazisk oraz Mirosław Lenarcik, rolnik z Zycka 
Nowego.                                                                                            red.

Szły też oczywiście delegacje z wieńcami dożynkowymi, które 
wzbudzały zachwyt uczestników Święta Plonów. Wśród delegacji 
w korowodzie dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej 
słubickiej gminy. Niesiony przez radnych i sołtysów wieniec, wyko-
nany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach krył w 
sobie nie tylko satysfakcję z pomyślnie zakończonych żniw i 
wdzięczność za zbiory – ale też owocną współpracę wielu osób, 
ich emocje i radości. W naszym kraju chleb to szczególny symbol 
– urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element 
polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem, dlatego 
na czele naszej delegacji wójt gminy Krzysztof Dylicki w asyście 
przewodniczącej rady gminy Katarzyny Milczarek niósł dorodny 
bochen chleba upieczony przez piekarnię GS SCH w Słubicach. 
Kiedy już cały korowód dotarł na Plac Św. Floriana, od krótkiej 
prezentacji wszystkich dożynkowych wieńców oraz przywitania 
gości rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Obrzęd dożynko-
wy wykonał Zespół Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej – 
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku “Masovia” . 

nistracji i obsługi szkół za poświęcenie i serce wkładane w wycho-
wanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości 
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego 
człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest 
niewyczerpane bogactwo wiedzy. Po czym wspólnie z przewodni-
czącą rady wręczył listy gratulacyjne dyrektorom placówek oświa-
towych. W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu panu 
Dariuszowi Jarosowi, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku nagrody wójta. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości trwało koleżeńskie spotkanie osób 
oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z 
poczęstunkiem.

red.

18 października  w sali bankietowej „Rafallo” odbyło się spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów 
związanych z oświatą. Gospodarzem tegorocznej uroczystości 
było Publiczne Gimnazjum w Słubicach. W uroczystości udział 
wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracow-
nicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz księża z parafii 
Zyck i Słubice. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Micha-
liny Durmaj i powitaniu przez panią dyrektor Grażynę Bartos 
wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podzię-
kowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i 
młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne. Wójt gminy 
Krzysztof Dylicki podziękował nauczycielom, pracownikom admi  



Zgodnie z protokołem spisanym 27 października br. W sprawie 
odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania realizowanego 
w ramach zawartej umowy stwierdzono, że inwestycja nie posiada 
żadnych wad trwałych i zrealizowana została w terminie. Wykonawca 
zadania udzielił Gminie Słubice 60 miesięcznej gwarancji na zrealizo-
wane zadanie. Upływa ona z dniem 28 października 2022 roku.

11 lipca 2017 roku na stronie internetowej h�p://ugslubi-
ce.bip.org.pl/ w zakładce ,,Ewidencje, rejestry, plany”, Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice, zwanego BIP, opubliko-
wana została zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje się przeprowadzić w bieżącym roku. Zmianą objęto 
termin przeprowadzenia postępowania na Przebudowę drogi 
gminnej nr 291114 w (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od 
km 1+693 do km 2+799, z uprzednio planowanego na IV kwartał na 
III kwartał. Działając w imieniu Gminy Słubice Wójt postanowił o 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na wskazane zadanie. 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na 
stronie BIP w zakładce ,,Przetargi” oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Słubice w dacie 24 lipca br. W tym samym dniu na stronie interneto-
wej www.ugslubice.bip.org.pl udostępniona została Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Szcze-
gółowy zakres robót związanych z realizacją zamówienia określiła 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Termin składa-
nia ofert na realizację zamówienia wyznaczono na 8 sierpnia 2017 r. 
do godz. 9-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, pokój nr 13. Otwar-
cie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godz. 9:30. Bezpośrednio 
przez otwarciem ofert Wójt jako zamawiający, podał kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była ona 
zgodna z treścią załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.165.2017 Rady 
Gminy Słubice z dnia 20 czerwca 2017 r., w którym kwotę tę określo-
no na 487 000,00 zł. Zarządzeniem z 7 sierpnia br. Wójt powołał 
komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie

Rozwoju Ziemi Iłowskiej –Andrzej Ciołkowski wraz z uczestnikami 
Iłowskiego Marszu Niepodległości, delegacje szkół oraz mieszkań-
cy gminy. Następnie orkiestra strażacka poprowadziła orszak 
uczestników na cmentarz parafialny. Najpierw uczestnicy zatrzy-
mali się przed zbiorową mogiłą ludności cywilnej, gdzie delegacja 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic złożyła wiązankę kwiatów. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przy znajdującym się nieopo-
dal grobie nieznanego żołnierza. Po odegraniu hymnu państwo-
wego, odmówieniu modlitwy przez księdza proboszcza Romana 
Batorskiego, złożeniu kwiatów przez delegacje i odegraniu Roty 
przez orkiestrę przemarsz uczestników uroczystości ruszył pod 
kopiec powstańców styczniowych, na ulicę Wiślaną. Po odmówie-
niu modlitwy przez księdza proboszcza, odczytany został apel 
poległych,  złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wójt 
Krzysztof Dylicki podziękował wszystkim za uczestnictwo oraz 
zaprosił na „wojskową grochówkę”.                                             red.

11 listopada br. odbyły się w Słubicach oficjalne uroczystości 
patriotyczne, upamiętniające odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w 1918 r.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Kościele 
pw. Św. Marcina w Słubicach, którą odprawił Ksiądz Proboszcz - 
Roman Batorski. Uroczystą oprawę mszy świętej zapewniła orkie-
stra strażacka funkcjonująca przy OSP Słubice, pod batutą kapel-
mistrza Szymona Ogrzebacza, poczty sztandarowe OSP Słubice, 
OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP Juliszew, Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, instan-
cji gminnej Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz pododdział 
strażaków z wszystkich jednostek z terenu gminy. Uczestnikami 
uroczystości byli m.in. Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, 
Radny Rady Powiatu Józef Walewski, Mariusz Bartos – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, radni rady Gminy, właściciel Pałacu w 
Słubicach - Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz  

Dnia 25.XI.2017 roku z inicjatywy Zespołu Ludowego Grzybowian-
ki i Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie w Słubicach, odbył się 
Koszyczkowy Bal Andrzejkowy. Społeczność gminna jak zawsze nie 
zawiodła. Równo o godzinie 19.00 przywitaliśmy naszych szanow-
nych gości, zapraszając do zabawy w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Cały przebieg imprezy miał taki charakter. Zadowolone twarze 
gości, beztroska zabawa i integracja pokoleń, to było w zamyśle 
organizatorów. W czasach, w których żyjemy,  bardzo często 
przedstawia się  nam, idealne imprezy, piękne nakrycia stołu, 
wykwintne dania, urocze  dekoracje sali. To wszystko bardzo 
często daje nam złudne wrażenie, idealnej imprezy. Tak napraw-
dę, zapominamy kto tą imprezę tworzy, nie otoczka wokół, ale my 
ludzie, mamy wpływ na to jak naprawdę będziemy się bawić. Nam 
nie była potrzebna piękna otoczka, bo tworzyli ją nasi mieszkańcy. 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, mamy nadzieję że w 
niedługim czasie znowu się zobaczymy, w podobnych okoliczno-
ściach, nie zapomnijcie zabrać ze sobą, tej samej pogody ducha. 
Do tańca przygrywała nie zawodna kapela Zespołu Grzybowianki. 
Serdecznie dziękujemy za  wszelką pomoc w organizacji tego balu. 
Do zobaczenia wkrótce.                                          Edyta Piegowska

Potem nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na plac św. 
Floriana w Drobinie. Na jego czele szła Orkiestra Dęta OSP w Drobi-
nie, a tuż za nią Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP – który prowadził poczty sztandarowe

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się  3 września w 
Drobinie. Rozpoczęły się od zbiórki delegacji wieńcowych oraz 
pocztów sztandarowych na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika i o godz. 12-tej Mszy Św. w intencji plonów.  

WYDARZENIA

8

wpływa na sposób uczestnictwa lokalnej społeczności w kulturze 
popularnej, gdzie często jedyną formą jest telewizja i internet. 
Chylę czoła przed organizatorem Panem Sławomirem Ambrozia-
kiem oraz wszystkimi, którzy włączyli się w przygotowanie tego 
pleneru i dziękuję za to, że stworzyli okazję, abyście Państwo 
artyści, mogli stworzyć te piękne dzieła, które podziwiamy” – 
powiedział na wstępie wójt – Krzysztof Dylicki. Kontynuując wystą-
pienie podziękował artystom słowami: „dziękuję artystom, uczest-
nikom pleneru, że potrafili w sposób piękny i subtelny pokazać 
naszą gminną rzeczywistość ukrytą w przyrodzie, krajobrazach, 
ludziach, zwierzętach, pałacach, kapliczkach, że zobaczyliśmy w 
tych obrazach przestrzenie i elementy, które na co dzień są dla nas 
zakryte, których na co dzień nie dostrzegamy, mimo, że są obok 
nas, na wyciągnięcie ręki”. Nawiązał też do obchodzonego w roku 
2017 Roku Rzeki Wisły, które to ważne dla gminy wydarzenie, 
również zostało zaakcentowane w wystawianych obrazach. W 
imieniu własnym i mieszkańców pogratulował artystom wspania-
łych talentów, dzięki którym poprzez sztukę możemy promować 
naszą słubicką gminę. Wernisaż zakończył się tradycyjną lampką 
wina oraz wymianą zdań, spostrzeżeń między uczestnikami

red.

Otwarcia wernisażu dokonał Sławomir Ambroziak, przedstawiając 
krótko historię tego wydarzenia, przebieg pleneru a także prezen-
tując artystów wystawiających swoje prace. W wernisażu pople-
nerowym uczestniczyli m.in. wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Powiatu – 
Józef Walewski, radni Rady Gminy – Łukasz Bartosiak, Wiesław 
Milczarek, sołtys sołectwa Słubice – Kazimiera Janiszewska, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele OSP ze Słubic, Łazisk, Juliszewa w tym: 
komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka oraz miesz-
kańcy gminy i okolic. Zwiedzanie wystawy poprzedził występ 
Joanny Rolewskiej z Iłowa, pięknie prezentującej piosenki z reper-
tuaru Anny German, a także Zespołu Ludowe go Grzybowianki, 
przygrywającego uczestnikom wernisażu. 
Dalsza część uroczystości poplenerowej odbyła się w oficynie 
bocznej pałacu, która to oficyna była też miejscem wystawy 
wszystkich prac oraz krótkiej części oficjalnej. W części oficjalnej 
głos zabrał również wójt – Krzysztof Dylicki. „Ten dzisiejszy werni-
saż jest niecodziennym wydarzeniem artystycznym, wydarze-
niem, które daje niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką i 

kowski oraz Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki. Organizatorem 
był Sławomir Ambroziak, właściciel pałacu w Słubicach a patronat 
kulturalno-społeczny sprawowała m.in. Bożenna Leszczyńska – 
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Kuratorem artystycznym był Marek Madej z fundacji Droga 
Życia. W plenerze uczestniczyła międzynarodowa grupa artystów 
z Białorusi, Litwy oraz Polski. Oprócz poznawania naszej gminy i 
okolic efektem pleneru były obrazy zaprezentowane na wernisażu. 

W dniu 23 lipca w przy pałacu w Słubicach odbył się wernisaż 
malarski, będący podsumowaniem pleneru malarskiego, który 
rozpoczął się w dniu 9 lipca na terenie gminy Słubice. Plener miał 
charakter międzynarodowego sympozjum sztuk wizualnych NA 
SKRZYŻOWANIU KULTUR „od Lizbony do Władywostoku via Mińsk 
& od Helsinek do Aten via Warszawa”. Jednym z przystanków tego 
sympozjum były właśnie Słubice. Patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli:  Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawit

OSP RP – Wiesław Cichosz, delegacje jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin: Słubice, Iłów i Gąbin, Proboszcz Parafii w 
Troszynie Polskim, a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Prowa-
dzącym uroczystość był Naczelnik OSP Wiączemin Polski – Ryszard 
Olczak. W części artystycznej wystąpiły, mimo rozpoczętych waka-
cji, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, oraz działający na 
terenie gminy zespół ludowy Grzybowianki. Dla wszystkich 
organizatorzy przygotowali grochówkę, a zaprzyjaźnione Koło 
Łowieckie KAMPINOS – pieczonego dzika. Można też było spróbo-
wać szczęścia w loterii fantowej „Los Szczęścia”. Darmowa, 
integracyjna zabawa taneczna była zwieńczeniem tego pikniku.

Jarosław Lenarcik 

Dnia 2 lipca w Wiączeminie Polskim odbył się piknik rekreacyjno – 
rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. Była to 11 edycja tej uroczysto-
ści, która już na stałe zapisała się w kalendarzu kulturalnych 
imprez naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 14.00 
polowa msza święta odprawiona przez nowego proboszcza parafii 
Zyck – księdza Jacka Warzechę. Podczas mszy ksiądz proboszcz 
modlił się w intencji strażaków oraz organizatorów tego pikniku. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Janusz-
czyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku   

POWITANIE LATA W WIĄCZEMINIE POLSKIM

W uroczystościach wzięła udział liczna delegacja Gminy Słubice z 
wójtem Krzysztofem  Dylickim i przewodniczącą Katarzyną Milcza-
rek, na czele. W delegacji nie zabrakło radnych, sołtysów, człon-
ków OSP oraz przedstawicieli różnych środowisk gminnych. 
Gmina wystawiła stoisko promocyjne, na którym degustowano 
potrawy i ciasta przygotowane staraniem pań z KGW Słubice. 
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Słubic i Okolic”  prezentowało 
swój dorobek w oddzielnym namiocie. W korowodzie dożynko-
wym wśród pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożar-
nych, był również poczet OSP z Wiączemina Polskiego (Krzysztof 
Izbiński, Wiesław Seweryn i Ryszard Olczak). Ważną część uroczy-
stości stanowiło wręczenie odznaczeń. Wśród grona odznaczo-
nych i wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele naszej gminy. 
Honorowe odznaki „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, które 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nadał na 
wniosek Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, otrzymali: Tomasz 
Dalecki, rolnik z Łazisk oraz Mirosław Lenarcik, rolnik z Zycka 
Nowego.                                                                                            red.

Szły też oczywiście delegacje z wieńcami dożynkowymi, które 
wzbudzały zachwyt uczestników Święta Plonów. Wśród delegacji 
w korowodzie dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej 
słubickiej gminy. Niesiony przez radnych i sołtysów wieniec, wyko-
nany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach krył w 
sobie nie tylko satysfakcję z pomyślnie zakończonych żniw i 
wdzięczność za zbiory – ale też owocną współpracę wielu osób, 
ich emocje i radości. W naszym kraju chleb to szczególny symbol 
– urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element 
polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem, dlatego 
na czele naszej delegacji wójt gminy Krzysztof Dylicki w asyście 
przewodniczącej rady gminy Katarzyny Milczarek niósł dorodny 
bochen chleba upieczony przez piekarnię GS SCH w Słubicach. 
Kiedy już cały korowód dotarł na Plac Św. Floriana, od krótkiej 
prezentacji wszystkich dożynkowych wieńców oraz przywitania 
gości rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Obrzęd dożynko-
wy wykonał Zespół Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej – 
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku “Masovia” . 

nistracji i obsługi szkół za poświęcenie i serce wkładane w wycho-
wanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości 
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego 
człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest 
niewyczerpane bogactwo wiedzy. Po czym wspólnie z przewodni-
czącą rady wręczył listy gratulacyjne dyrektorom placówek oświa-
towych. W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu panu 
Dariuszowi Jarosowi, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku nagrody wójta. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości trwało koleżeńskie spotkanie osób 
oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z 
poczęstunkiem.

red.

18 października  w sali bankietowej „Rafallo” odbyło się spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów 
związanych z oświatą. Gospodarzem tegorocznej uroczystości 
było Publiczne Gimnazjum w Słubicach. W uroczystości udział 
wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracow-
nicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz księża z parafii 
Zyck i Słubice. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Micha-
liny Durmaj i powitaniu przez panią dyrektor Grażynę Bartos 
wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podzię-
kowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i 
młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne. Wójt gminy 
Krzysztof Dylicki podziękował nauczycielom, pracownikom admi  

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Słubicach druh Wiesław Cichosz wprowadził na plac kościelny 
poczty sztandarowe oraz delegacje strażaków z jednostek OSP ze 
Słubic, Łazisk, Grzybowa oraz Juliszewa. Następnie z odtworzenia 
zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego oraz komunikatów 
radiowych z 1 września 1939 roku. Prowadzący uroczystość Sławo-
mir Ambroziak, historyk, właściciel zespołu pałacowo parkowego w 

1 września w 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej we 
wczesnych godzinach porannych na placu przed kościołem parafial-
nym w Słubicach rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca bardzo 
ważną dla narodu polskiego datę – 1 września 1939 r.  Punktualnie o 
godz. 6.00 przez jedną minutę sygnałem ciągłym zawyła syrena 
alarmowa OSP Słubice, a Komendant Gminny Związku OSP RP w  



Dnia 25.XI.2017 roku z inicjatywy Zespołu Ludowego Grzybowian-
ki i Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie w Słubicach, odbył się 
Koszyczkowy Bal Andrzejkowy. Społeczność gminna jak zawsze nie 
zawiodła. Równo o godzinie 19.00 przywitaliśmy naszych szanow-
nych gości, zapraszając do zabawy w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Cały przebieg imprezy miał taki charakter. Zadowolone twarze 
gości, beztroska zabawa i integracja pokoleń, to było w zamyśle 
organizatorów. W czasach, w których żyjemy,  bardzo często 
przedstawia się  nam, idealne imprezy, piękne nakrycia stołu, 
wykwintne dania, urocze  dekoracje sali. To wszystko bardzo 
często daje nam złudne wrażenie, idealnej imprezy. Tak napraw-
dę, zapominamy kto tą imprezę tworzy, nie otoczka wokół, ale my 
ludzie, mamy wpływ na to jak naprawdę będziemy się bawić. Nam 
nie była potrzebna piękna otoczka, bo tworzyli ją nasi mieszkańcy. 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, mamy nadzieję że w 
niedługim czasie znowu się zobaczymy, w podobnych okoliczno-
ściach, nie zapomnijcie zabrać ze sobą, tej samej pogody ducha. 
Do tańca przygrywała nie zawodna kapela Zespołu Grzybowianki. 
Serdecznie dziękujemy za  wszelką pomoc w organizacji tego balu. 
Do zobaczenia wkrótce.                                          Edyta Piegowska

Tegoroczne Dożynki Powiatu Płockiego odbyły się  3 września w 
Drobinie. Rozpoczęły się od zbiórki delegacji wieńcowych oraz 
pocztów sztandarowych na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika i o godz. 12-tej Mszy Św. w intencji plonów.  
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WYDARZENIA

wpływa na sposób uczestnictwa lokalnej społeczności w kulturze 
popularnej, gdzie często jedyną formą jest telewizja i internet. 
Chylę czoła przed organizatorem Panem Sławomirem Ambrozia-
kiem oraz wszystkimi, którzy włączyli się w przygotowanie tego 
pleneru i dziękuję za to, że stworzyli okazję, abyście Państwo 
artyści, mogli stworzyć te piękne dzieła, które podziwiamy” – 
powiedział na wstępie wójt – Krzysztof Dylicki. Kontynuując wystą-
pienie podziękował artystom słowami: „dziękuję artystom, uczest-
nikom pleneru, że potrafili w sposób piękny i subtelny pokazać 
naszą gminną rzeczywistość ukrytą w przyrodzie, krajobrazach, 
ludziach, zwierzętach, pałacach, kapliczkach, że zobaczyliśmy w 
tych obrazach przestrzenie i elementy, które na co dzień są dla nas 
zakryte, których na co dzień nie dostrzegamy, mimo, że są obok 
nas, na wyciągnięcie ręki”. Nawiązał też do obchodzonego w roku 
2017 Roku Rzeki Wisły, które to ważne dla gminy wydarzenie, 
również zostało zaakcentowane w wystawianych obrazach. W 
imieniu własnym i mieszkańców pogratulował artystom wspania-
łych talentów, dzięki którym poprzez sztukę możemy promować 
naszą słubicką gminę. Wernisaż zakończył się tradycyjną lampką 
wina oraz wymianą zdań, spostrzeżeń między uczestnikami

red.

Otwarcia wernisażu dokonał Sławomir Ambroziak, przedstawiając 
krótko historię tego wydarzenia, przebieg pleneru a także prezen-
tując artystów wystawiających swoje prace. W wernisażu pople-
nerowym uczestniczyli m.in. wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Powiatu – 
Józef Walewski, radni Rady Gminy – Łukasz Bartosiak, Wiesław 
Milczarek, sołtys sołectwa Słubice – Kazimiera Janiszewska, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele OSP ze Słubic, Łazisk, Juliszewa w tym: 
komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka oraz miesz-
kańcy gminy i okolic. Zwiedzanie wystawy poprzedził występ 
Joanny Rolewskiej z Iłowa, pięknie prezentującej piosenki z reper-
tuaru Anny German, a także Zespołu Ludowe go Grzybowianki, 
przygrywającego uczestnikom wernisażu. 
Dalsza część uroczystości poplenerowej odbyła się w oficynie 
bocznej pałacu, która to oficyna była też miejscem wystawy 
wszystkich prac oraz krótkiej części oficjalnej. W części oficjalnej 
głos zabrał również wójt – Krzysztof Dylicki. „Ten dzisiejszy werni-
saż jest niecodziennym wydarzeniem artystycznym, wydarze-
niem, które daje niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką i 

kowski oraz Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki. Organizatorem 
był Sławomir Ambroziak, właściciel pałacu w Słubicach a patronat 
kulturalno-społeczny sprawowała m.in. Bożenna Leszczyńska – 
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Kuratorem artystycznym był Marek Madej z fundacji Droga 
Życia. W plenerze uczestniczyła międzynarodowa grupa artystów 
z Białorusi, Litwy oraz Polski. Oprócz poznawania naszej gminy i 
okolic efektem pleneru były obrazy zaprezentowane na wernisażu. 

W dniu 23 lipca w przy pałacu w Słubicach odbył się wernisaż 
malarski, będący podsumowaniem pleneru malarskiego, który 
rozpoczął się w dniu 9 lipca na terenie gminy Słubice. Plener miał 
charakter międzynarodowego sympozjum sztuk wizualnych NA 
SKRZYŻOWANIU KULTUR „od Lizbony do Władywostoku via Mińsk 
& od Helsinek do Aten via Warszawa”. Jednym z przystanków tego 
sympozjum były właśnie Słubice. Patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli:  Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawit

OSP RP – Wiesław Cichosz, delegacje jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin: Słubice, Iłów i Gąbin, Proboszcz Parafii w 
Troszynie Polskim, a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Prowa-
dzącym uroczystość był Naczelnik OSP Wiączemin Polski – Ryszard 
Olczak. W części artystycznej wystąpiły, mimo rozpoczętych waka-
cji, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, oraz działający na 
terenie gminy zespół ludowy Grzybowianki. Dla wszystkich 
organizatorzy przygotowali grochówkę, a zaprzyjaźnione Koło 
Łowieckie KAMPINOS – pieczonego dzika. Można też było spróbo-
wać szczęścia w loterii fantowej „Los Szczęścia”. Darmowa, 
integracyjna zabawa taneczna była zwieńczeniem tego pikniku.

Jarosław Lenarcik 

Dnia 2 lipca w Wiączeminie Polskim odbył się piknik rekreacyjno – 
rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. Była to 11 edycja tej uroczysto-
ści, która już na stałe zapisała się w kalendarzu kulturalnych 
imprez naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 14.00 
polowa msza święta odprawiona przez nowego proboszcza parafii 
Zyck – księdza Jacka Warzechę. Podczas mszy ksiądz proboszcz 
modlił się w intencji strażaków oraz organizatorów tego pikniku. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Janusz-
czyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku   

W uroczystościach wzięła udział liczna delegacja Gminy Słubice z 
wójtem Krzysztofem  Dylickim i przewodniczącą Katarzyną Milcza-
rek, na czele. W delegacji nie zabrakło radnych, sołtysów, człon-
ków OSP oraz przedstawicieli różnych środowisk gminnych. 
Gmina wystawiła stoisko promocyjne, na którym degustowano 
potrawy i ciasta przygotowane staraniem pań z KGW Słubice. 
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Słubic i Okolic”  prezentowało 
swój dorobek w oddzielnym namiocie. W korowodzie dożynko-
wym wśród pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożar-
nych, był również poczet OSP z Wiączemina Polskiego (Krzysztof 
Izbiński, Wiesław Seweryn i Ryszard Olczak). Ważną część uroczy-
stości stanowiło wręczenie odznaczeń. Wśród grona odznaczo-
nych i wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele naszej gminy. 
Honorowe odznaki „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, które 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nadał na 
wniosek Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, otrzymali: Tomasz 
Dalecki, rolnik z Łazisk oraz Mirosław Lenarcik, rolnik z Zycka 
Nowego.                                                                                            red.

Szły też oczywiście delegacje z wieńcami dożynkowymi, które 
wzbudzały zachwyt uczestników Święta Plonów. Wśród delegacji 
w korowodzie dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej 
słubickiej gminy. Niesiony przez radnych i sołtysów wieniec, wyko-
nany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach krył w 
sobie nie tylko satysfakcję z pomyślnie zakończonych żniw i 
wdzięczność za zbiory – ale też owocną współpracę wielu osób, 
ich emocje i radości. W naszym kraju chleb to szczególny symbol 
– urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element 
polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem, dlatego 
na czele naszej delegacji wójt gminy Krzysztof Dylicki w asyście 
przewodniczącej rady gminy Katarzyny Milczarek niósł dorodny 
bochen chleba upieczony przez piekarnię GS SCH w Słubicach. 
Kiedy już cały korowód dotarł na Plac Św. Floriana, od krótkiej 
prezentacji wszystkich dożynkowych wieńców oraz przywitania 
gości rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Obrzęd dożynko-
wy wykonał Zespół Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej – 
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku “Masovia” . 

nistracji i obsługi szkół za poświęcenie i serce wkładane w wycho-
wanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości 
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego 
człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest 
niewyczerpane bogactwo wiedzy. Po czym wspólnie z przewodni-
czącą rady wręczył listy gratulacyjne dyrektorom placówek oświa-
towych. W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu panu 
Dariuszowi Jarosowi, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku nagrody wójta. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości trwało koleżeńskie spotkanie osób 
oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z 
poczęstunkiem.

red.

18 października  w sali bankietowej „Rafallo” odbyło się spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów 
związanych z oświatą. Gospodarzem tegorocznej uroczystości 
było Publiczne Gimnazjum w Słubicach. W uroczystości udział 
wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracow-
nicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz księża z parafii 
Zyck i Słubice. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Micha-
liny Durmaj i powitaniu przez panią dyrektor Grażynę Bartos 
wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podzię-
kowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i 
młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne. Wójt gminy 
Krzysztof Dylicki podziękował nauczycielom, pracownikom admi  

nas ale i dla przyszłych pokoleń” – powiedział na zakończenie wystą-
pienia. Po wysłuchaniu patriotycznej pieśni: hymnu kościelnego 
„Święty Boże” uczestnicy spotkania przeszli pod tablicę upamiętnia-
jącą bohaterów poległych za wolność ojczyzny. W miejscu tym 
proboszcz parafii Słubice ksiądz Roman Batorski odmówił modlitwę. 
Został także odczytany Apel Poległych. Ostatnim punktem uroczy-
stości było złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy. Kwiaty złożyły 
delegacje: samorządu Gminy Słubice, Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej, OSP Słubice, zespołu ludowego Grzybo-
wianki, Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach, a także osoby prywat-
ne. Uroczystość zakończyła się przy dźwiękach melodii z filmu 
„Polskie Drogi”.                                                                                      red.

Słubicach w kilku zdaniach przybliżył informacje na temat wybuchu 
wojny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof  Dylicki. 
Swoje wystąpienie rozpoczął słowami - „największą mądrością 
narodu jest jego historia. Naród polski doczekał się historii bogatej, 
znającej smak pogardy, terroru, wielu klęsk,  ale i zwycięstwa. Do 
kart historii zmagań o wolność i godność narodową należy również 
dzisiejsza rocznica wybuchu II wojny światowej”. Podkreślił, że fakt  
przybycia na tą uroczystość jest również wyrazem hołdu i szacunku 
dla tych, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń i dla tych, którzy 
ponieśli najwyższą ofiarę. „Dziękując wszystkim za przybycie życzę, 
by pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych zarówno z 1 
września 1939 r. jak i II wojną światową była przestrogą nie tylko dla  

Słubicach druh Wiesław Cichosz wprowadził na plac kościelny 
poczty sztandarowe oraz delegacje strażaków z jednostek OSP ze 
Słubic, Łazisk, Grzybowa oraz Juliszewa. Następnie z odtworzenia 
zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego oraz komunikatów 
radiowych z 1 września 1939 roku. Prowadzący uroczystość Sławo-
mir Ambroziak, historyk, właściciel zespołu pałacowo parkowego w 

1 września w 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej we 
wczesnych godzinach porannych na placu przed kościołem parafial-
nym w Słubicach rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca bardzo 
ważną dla narodu polskiego datę – 1 września 1939 r.  Punktualnie o 
godz. 6.00 przez jedną minutę sygnałem ciągłym zawyła syrena 
alarmowa OSP Słubice, a Komendant Gminny Związku OSP RP w  

ŚWIĘTO MICHAŁA W GRZYBOWIE
odwiedzić kozy na pastwisku, robić tradycyjne ozdoby z papieru z 
twórczyniami ludowymi z Sannik, Danusią Tomasik i Basią Wieczo-
rek, pleść kosze wiklinowe z p. Solką czy lepić garnki z Dorotą i 
Pawłem z tradycyjnej pracowni ceramicznej w Bolimowie.  Ponow-
nie zaprosiliśmy gości przed scenę o 16.00 na spektakl teatralny 
„Tobiasz i Anioł”, przygotowany przez młodzież podczas letnich 
warsztatów „Chlebem i solą – ożywiamy wielokulturowe tradycje 
regionu”. Warsztaty letnie te prowadzili Janusz i Kaja Prusinowscy 
oraz Krystyna Bogiel. Scenariusz przedstawienia został oparty na 
Księdze Tobiasza i pokazywał jak w najtrudniejszej, zdawałoby się 
beznadziejnej sytuacji, znajdzie się Anioł, który potrafi pokazać 
nieoczekiwane rozwiązanie.  Występ zespołu „Janusz Prusinowski i 
kompania", obecnie jednej z najlepszych w Polsce kapel folkowych 
„Pieśni Mazowsza - polskie i żydowskie" odbył się już w Sali w Arce i 
rozpoczął radosną zabawę z udziałem publiczności. Niemniej 
prawdziwym „hitem” uroczystości okazał się występ dzieci estoń-
skich, które ze sporym opóźnieniem dotarły z Warszawy, gdzie miały 
koncert w Teatrze Wielkim. Radość, spontaniczność, a jednocześnie 
profesjonalizm małych artystów, z których najmłodszy liczył 6 lat, 
zadziwił obecną na Sali publiczność. Organizująca przyjazd dzieci p. 
Sławomira Borowska-Peterson z Ambasady Polskiej w Talinie 
przekazała  nam wcześniej ciekawą informację na temat zespołu: 
Estoński dziecięcy zespół muzyczny Tuuleviiul (dosł.: wietrzne 
skrzypce) tworzą uczniowie szkół muzycznych z Tallinna (Vanalinna 
Hariduskollegium, której patronem jest święty Michał Archanioł). 
Wielu z nich zaczynało naukę gry na skrzypcach metodą SUZUKI w 
wieku 4 lat. Dzięki charyzmie prowadzącej grupę Kris� Alas, koniecz-
ność żmudnego ćwiczenia przerodziła się u dzieci w prawdziwy 
zapał do muzykowania i zamiłowanie do muzyki tradycyjnej. Trady-
cja zaś od wieków kazała nam celebrować zmiany pór roku, wsłuchi-
wać się w śpiew wiatru, szum morza, powtarzać na nowo pieśni 
runiczne, mimo, że brzmiące w nich słowa wyszły już z użycia, a 
dialekty odeszły w niepamięć. Ziarno tradycji każe przebierać 
stopom, gdy rozbrzmiewają rytmy rdzennych tańców lub tych z 
daleka - oswojonych przez wyspiarzy, jak walc czy polka. A wysp 
Estonia liczy dokładnie 2222 - tyleż melodii, jeszcze więcej tradycji 
wykonawczych, często zatartych przez czas i los. Wszystko to do 
odkrycia i stworzenia na nowo. Większość melodii i zabaw estoń-
skich, wykorzystujących rytm oraz jego nieoczekiwane zmiany, 
zaczerpnięto z archiwów. Dzieci po swojemu odczytały zasłyszane, 
dodały co nieco i z tej zabawy wynikła we wrześniu 2017 nowa płyta,     

Jedna z uczestniczek Święta Michała, Pani Joanna, napisała komen-
tarz  na facebooku Stowarzyszenia ZIARNO: Wspaniale zorganizowa-
ne święto. Mam dylemat, co najbardziej mi się podobało: przedsta-
wienie młodzieży, koncert „Prusinowski i Kompania” czy koncert 
dzieci z Estonii. A gorący chleb prosto z pieca dzielony z innymi 
gośćmi- niezrównany!  Czyli się udało! Już 28 raz zapraszaliśmy gości 
na jesienne Święto Archanioła Michała do Grzybowa. Już któryś rok 
z rzędu na podwórku wyrósł symboliczny smok z bali słomianych z 
paszczą z wielkiego wiklinowego kosza i ziejący amarantusowym 
ogniem. Ale dzieciom – jak Michałowi - udawało się go pokonać, 
wspinały się dzielnie na grzbiet i zjeżdżały po niebieskiej zjeżdżalni.  
W niedzielę 1 października w słonecznej aurze program uroczystości 
otworzył zespół ludowy Grzybowianki. W kolorowych, wesołych 
strojach ludowych śpiewem i tańcem przywitali przybyłych gości. 
Potem Peter Stratenwerth, inicjator obchodzenia u nas Święta 
Michała, otwierając uroczystość mówił o tym, jak dzisiaj myślimy o 
aniołach i diabłach.  Powiedział m.in.: „Ostatnio uczestniczę w 
spotkaniach biblijnych, organizowanych na plebanii przez naszego 
księdza proboszcza i przeczytałem uważnie  Ewangelię św. Marka. 
Znalazłem tam cytat o tym, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowie-
ka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z jego 
wnętrza. Ta walka diabła z aniołem dokonuje się w naszym wnętrzu, 
a my tak chętnie szukamy tego  diabła na zewnątrz, u innych, nie u 
siebie.” Potem ksiądz Roman Batorski przypomniał o ekologicznej 
encyklice papieża Franciszka „Laudato  si’” i obchodzonych właśnie 
Dniach Modlitwy o Ochronę Stworzenia, w którą to tradycję chcieli-
śmy wpisać się naszym Świętem. Zaśpiewaliśmy też kilka pieśni z 
Taizé  i  jedna z uczestniczek odczytała piękną  modlitwę z encykliki 
Laudato si’:  Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświe-
cie  oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą 
czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, 
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.  Napełnij nas pokojem, 
abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. 
Następnie zaprosiliśmy gości na pożywną zupę warzywną, przygoto-
waną przez panie z naszej Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u 
Eli” oraz kiermasz rzemiosła i produktów ekologicznych. Można było 
też wziąć udział w wypieku chleba razowego w Bio-piekarni HRUBY, 
dowiedzieć się od etnografa, Wojciecha Marchlewskiego, czym 
różni się wyrób sera w naszej serowarni w Grzybowie od serów, 
które Olędrzy warzyli w swoich domostwach nad Wisłą, zbudować 
drewniane domki i inne ozdoby ze stolarzem – Jarkiem Kaczanem, 
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wpływa na sposób uczestnictwa lokalnej społeczności w kulturze 
popularnej, gdzie często jedyną formą jest telewizja i internet. 
Chylę czoła przed organizatorem Panem Sławomirem Ambrozia-
kiem oraz wszystkimi, którzy włączyli się w przygotowanie tego 
pleneru i dziękuję za to, że stworzyli okazję, abyście Państwo 
artyści, mogli stworzyć te piękne dzieła, które podziwiamy” – 
powiedział na wstępie wójt – Krzysztof Dylicki. Kontynuując wystą-
pienie podziękował artystom słowami: „dziękuję artystom, uczest-
nikom pleneru, że potrafili w sposób piękny i subtelny pokazać 
naszą gminną rzeczywistość ukrytą w przyrodzie, krajobrazach, 
ludziach, zwierzętach, pałacach, kapliczkach, że zobaczyliśmy w 
tych obrazach przestrzenie i elementy, które na co dzień są dla nas 
zakryte, których na co dzień nie dostrzegamy, mimo, że są obok 
nas, na wyciągnięcie ręki”. Nawiązał też do obchodzonego w roku 
2017 Roku Rzeki Wisły, które to ważne dla gminy wydarzenie, 
również zostało zaakcentowane w wystawianych obrazach. W 
imieniu własnym i mieszkańców pogratulował artystom wspania-
łych talentów, dzięki którym poprzez sztukę możemy promować 
naszą słubicką gminę. Wernisaż zakończył się tradycyjną lampką 
wina oraz wymianą zdań, spostrzeżeń między uczestnikami

red.

Otwarcia wernisażu dokonał Sławomir Ambroziak, przedstawiając 
krótko historię tego wydarzenia, przebieg pleneru a także prezen-
tując artystów wystawiających swoje prace. W wernisażu pople-
nerowym uczestniczyli m.in. wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Powiatu – 
Józef Walewski, radni Rady Gminy – Łukasz Bartosiak, Wiesław 
Milczarek, sołtys sołectwa Słubice – Kazimiera Janiszewska, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele OSP ze Słubic, Łazisk, Juliszewa w tym: 
komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka oraz miesz-
kańcy gminy i okolic. Zwiedzanie wystawy poprzedził występ 
Joanny Rolewskiej z Iłowa, pięknie prezentującej piosenki z reper-
tuaru Anny German, a także Zespołu Ludowe go Grzybowianki, 
przygrywającego uczestnikom wernisażu. 
Dalsza część uroczystości poplenerowej odbyła się w oficynie 
bocznej pałacu, która to oficyna była też miejscem wystawy 
wszystkich prac oraz krótkiej części oficjalnej. W części oficjalnej 
głos zabrał również wójt – Krzysztof Dylicki. „Ten dzisiejszy werni-
saż jest niecodziennym wydarzeniem artystycznym, wydarze-
niem, które daje niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką i 

kowski oraz Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki. Organizatorem 
był Sławomir Ambroziak, właściciel pałacu w Słubicach a patronat 
kulturalno-społeczny sprawowała m.in. Bożenna Leszczyńska – 
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Kuratorem artystycznym był Marek Madej z fundacji Droga 
Życia. W plenerze uczestniczyła międzynarodowa grupa artystów 
z Białorusi, Litwy oraz Polski. Oprócz poznawania naszej gminy i 
okolic efektem pleneru były obrazy zaprezentowane na wernisażu. 

W dniu 23 lipca w przy pałacu w Słubicach odbył się wernisaż 
malarski, będący podsumowaniem pleneru malarskiego, który 
rozpoczął się w dniu 9 lipca na terenie gminy Słubice. Plener miał 
charakter międzynarodowego sympozjum sztuk wizualnych NA 
SKRZYŻOWANIU KULTUR „od Lizbony do Władywostoku via Mińsk 
& od Helsinek do Aten via Warszawa”. Jednym z przystanków tego 
sympozjum były właśnie Słubice. Patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli:  Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawit

OSP RP – Wiesław Cichosz, delegacje jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin: Słubice, Iłów i Gąbin, Proboszcz Parafii w 
Troszynie Polskim, a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Prowa-
dzącym uroczystość był Naczelnik OSP Wiączemin Polski – Ryszard 
Olczak. W części artystycznej wystąpiły, mimo rozpoczętych waka-
cji, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, oraz działający na 
terenie gminy zespół ludowy Grzybowianki. Dla wszystkich 
organizatorzy przygotowali grochówkę, a zaprzyjaźnione Koło 
Łowieckie KAMPINOS – pieczonego dzika. Można też było spróbo-
wać szczęścia w loterii fantowej „Los Szczęścia”. Darmowa, 
integracyjna zabawa taneczna była zwieńczeniem tego pikniku.

Jarosław Lenarcik 

Dnia 2 lipca w Wiączeminie Polskim odbył się piknik rekreacyjno – 
rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. Była to 11 edycja tej uroczysto-
ści, która już na stałe zapisała się w kalendarzu kulturalnych 
imprez naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 14.00 
polowa msza święta odprawiona przez nowego proboszcza parafii 
Zyck – księdza Jacka Warzechę. Podczas mszy ksiądz proboszcz 
modlił się w intencji strażaków oraz organizatorów tego pikniku. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Janusz-
czyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku   

Szły też oczywiście delegacje z wieńcami dożynkowymi, które 
wzbudzały zachwyt uczestników Święta Plonów. Wśród delegacji 
w korowodzie dożynkowym nie zabrakło przedstawicieli naszej 
słubickiej gminy. Niesiony przez radnych i sołtysów wieniec, wyko-
nany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach krył w 
sobie nie tylko satysfakcję z pomyślnie zakończonych żniw i 
wdzięczność za zbiory – ale też owocną współpracę wielu osób, 
ich emocje i radości. W naszym kraju chleb to szczególny symbol 
– urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element 
polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem, dlatego 
na czele naszej delegacji wójt gminy Krzysztof Dylicki w asyście 
przewodniczącej rady gminy Katarzyny Milczarek niósł dorodny 
bochen chleba upieczony przez piekarnię GS SCH w Słubicach. 
Kiedy już cały korowód dotarł na Plac Św. Floriana, od krótkiej 
prezentacji wszystkich dożynkowych wieńców oraz przywitania 
gości rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Obrzęd dożynko-
wy wykonał Zespół Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej – 
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku “Masovia” . 

nistracji i obsługi szkół za poświęcenie i serce wkładane w wycho-
wanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości 
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego 
człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest 
niewyczerpane bogactwo wiedzy. Po czym wspólnie z przewodni-
czącą rady wręczył listy gratulacyjne dyrektorom placówek oświa-
towych. W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu panu 
Dariuszowi Jarosowi, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku nagrody wójta. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości trwało koleżeńskie spotkanie osób 
oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z 
poczęstunkiem.

red.

18 października  w sali bankietowej „Rafallo” odbyło się spotkanie 
nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów 
związanych z oświatą. Gospodarzem tegorocznej uroczystości 
było Publiczne Gimnazjum w Słubicach. W uroczystości udział 
wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracow-
nicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz księża z parafii 
Zyck i Słubice. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Micha-
liny Durmaj i powitaniu przez panią dyrektor Grażynę Bartos 
wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podzię-
kowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i 
młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne. Wójt gminy 
Krzysztof Dylicki podziękował nauczycielom, pracownikom admi  

nas ale i dla przyszłych pokoleń” – powiedział na zakończenie wystą-
pienia. Po wysłuchaniu patriotycznej pieśni: hymnu kościelnego 
„Święty Boże” uczestnicy spotkania przeszli pod tablicę upamiętnia-
jącą bohaterów poległych za wolność ojczyzny. W miejscu tym 
proboszcz parafii Słubice ksiądz Roman Batorski odmówił modlitwę. 
Został także odczytany Apel Poległych. Ostatnim punktem uroczy-
stości było złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy. Kwiaty złożyły 
delegacje: samorządu Gminy Słubice, Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej, OSP Słubice, zespołu ludowego Grzybo-
wianki, Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach, a także osoby prywat-
ne. Uroczystość zakończyła się przy dźwiękach melodii z filmu 
„Polskie Drogi”.                                                                                      red.

Słubicach w kilku zdaniach przybliżył informacje na temat wybuchu 
wojny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof  Dylicki. 
Swoje wystąpienie rozpoczął słowami - „największą mądrością 
narodu jest jego historia. Naród polski doczekał się historii bogatej, 
znającej smak pogardy, terroru, wielu klęsk,  ale i zwycięstwa. Do 
kart historii zmagań o wolność i godność narodową należy również 
dzisiejsza rocznica wybuchu II wojny światowej”. Podkreślił, że fakt  
przybycia na tą uroczystość jest również wyrazem hołdu i szacunku 
dla tych, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń i dla tych, którzy 
ponieśli najwyższą ofiarę. „Dziękując wszystkim za przybycie życzę, 
by pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych zarówno z 1 
września 1939 r. jak i II wojną światową była przestrogą nie tylko dla  

1 września w 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej we 
wczesnych godzinach porannych na placu przed kościołem parafial-
nym w Słubicach rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca bardzo 
ważną dla narodu polskiego datę – 1 września 1939 r.  Punktualnie o 
godz. 6.00 przez jedną minutę sygnałem ciągłym zawyła syrena 
alarmowa OSP Słubice, a Komendant Gminny Związku OSP RP w  

odwiedzić kozy na pastwisku, robić tradycyjne ozdoby z papieru z 
twórczyniami ludowymi z Sannik, Danusią Tomasik i Basią Wieczo-
rek, pleść kosze wiklinowe z p. Solką czy lepić garnki z Dorotą i 
Pawłem z tradycyjnej pracowni ceramicznej w Bolimowie.  Ponow-
nie zaprosiliśmy gości przed scenę o 16.00 na spektakl teatralny 
„Tobiasz i Anioł”, przygotowany przez młodzież podczas letnich 
warsztatów „Chlebem i solą – ożywiamy wielokulturowe tradycje 
regionu”. Warsztaty letnie te prowadzili Janusz i Kaja Prusinowscy 
oraz Krystyna Bogiel. Scenariusz przedstawienia został oparty na 
Księdze Tobiasza i pokazywał jak w najtrudniejszej, zdawałoby się 
beznadziejnej sytuacji, znajdzie się Anioł, który potrafi pokazać 
nieoczekiwane rozwiązanie.  Występ zespołu „Janusz Prusinowski i 
kompania", obecnie jednej z najlepszych w Polsce kapel folkowych 
„Pieśni Mazowsza - polskie i żydowskie" odbył się już w Sali w Arce i 
rozpoczął radosną zabawę z udziałem publiczności. Niemniej 
prawdziwym „hitem” uroczystości okazał się występ dzieci estoń-
skich, które ze sporym opóźnieniem dotarły z Warszawy, gdzie miały 
koncert w Teatrze Wielkim. Radość, spontaniczność, a jednocześnie 
profesjonalizm małych artystów, z których najmłodszy liczył 6 lat, 
zadziwił obecną na Sali publiczność. Organizująca przyjazd dzieci p. 
Sławomira Borowska-Peterson z Ambasady Polskiej w Talinie 
przekazała  nam wcześniej ciekawą informację na temat zespołu: 
Estoński dziecięcy zespół muzyczny Tuuleviiul (dosł.: wietrzne 
skrzypce) tworzą uczniowie szkół muzycznych z Tallinna (Vanalinna 
Hariduskollegium, której patronem jest święty Michał Archanioł). 
Wielu z nich zaczynało naukę gry na skrzypcach metodą SUZUKI w 
wieku 4 lat. Dzięki charyzmie prowadzącej grupę Kris� Alas, koniecz-
ność żmudnego ćwiczenia przerodziła się u dzieci w prawdziwy 
zapał do muzykowania i zamiłowanie do muzyki tradycyjnej. Trady-
cja zaś od wieków kazała nam celebrować zmiany pór roku, wsłuchi-
wać się w śpiew wiatru, szum morza, powtarzać na nowo pieśni 
runiczne, mimo, że brzmiące w nich słowa wyszły już z użycia, a 
dialekty odeszły w niepamięć. Ziarno tradycji każe przebierać 
stopom, gdy rozbrzmiewają rytmy rdzennych tańców lub tych z 
daleka - oswojonych przez wyspiarzy, jak walc czy polka. A wysp 
Estonia liczy dokładnie 2222 - tyleż melodii, jeszcze więcej tradycji 
wykonawczych, często zatartych przez czas i los. Wszystko to do 
odkrycia i stworzenia na nowo. Większość melodii i zabaw estoń-
skich, wykorzystujących rytm oraz jego nieoczekiwane zmiany, 
zaczerpnięto z archiwów. Dzieci po swojemu odczytały zasłyszane, 
dodały co nieco i z tej zabawy wynikła we wrześniu 2017 nowa płyta,     

Jedna z uczestniczek Święta Michała, Pani Joanna, napisała komen-
tarz  na facebooku Stowarzyszenia ZIARNO: Wspaniale zorganizowa-
ne święto. Mam dylemat, co najbardziej mi się podobało: przedsta-
wienie młodzieży, koncert „Prusinowski i Kompania” czy koncert 
dzieci z Estonii. A gorący chleb prosto z pieca dzielony z innymi 
gośćmi- niezrównany!  Czyli się udało! Już 28 raz zapraszaliśmy gości 
na jesienne Święto Archanioła Michała do Grzybowa. Już któryś rok 
z rzędu na podwórku wyrósł symboliczny smok z bali słomianych z 
paszczą z wielkiego wiklinowego kosza i ziejący amarantusowym 
ogniem. Ale dzieciom – jak Michałowi - udawało się go pokonać, 
wspinały się dzielnie na grzbiet i zjeżdżały po niebieskiej zjeżdżalni.  
W niedzielę 1 października w słonecznej aurze program uroczystości 
otworzył zespół ludowy Grzybowianki. W kolorowych, wesołych 
strojach ludowych śpiewem i tańcem przywitali przybyłych gości. 
Potem Peter Stratenwerth, inicjator obchodzenia u nas Święta 
Michała, otwierając uroczystość mówił o tym, jak dzisiaj myślimy o 
aniołach i diabłach.  Powiedział m.in.: „Ostatnio uczestniczę w 
spotkaniach biblijnych, organizowanych na plebanii przez naszego 
księdza proboszcza i przeczytałem uważnie  Ewangelię św. Marka. 
Znalazłem tam cytat o tym, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowie-
ka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z jego 
wnętrza. Ta walka diabła z aniołem dokonuje się w naszym wnętrzu, 
a my tak chętnie szukamy tego  diabła na zewnątrz, u innych, nie u 
siebie.” Potem ksiądz Roman Batorski przypomniał o ekologicznej 
encyklice papieża Franciszka „Laudato  si’” i obchodzonych właśnie 
Dniach Modlitwy o Ochronę Stworzenia, w którą to tradycję chcieli-
śmy wpisać się naszym Świętem. Zaśpiewaliśmy też kilka pieśni z 
Taizé  i  jedna z uczestniczek odczytała piękną  modlitwę z encykliki 
Laudato si’:  Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświe-
cie  oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą 
czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, 
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.  Napełnij nas pokojem, 
abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. 
Następnie zaprosiliśmy gości na pożywną zupę warzywną, przygoto-
waną przez panie z naszej Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u 
Eli” oraz kiermasz rzemiosła i produktów ekologicznych. Można było 
też wziąć udział w wypieku chleba razowego w Bio-piekarni HRUBY, 
dowiedzieć się od etnografa, Wojciecha Marchlewskiego, czym 
różni się wyrób sera w naszej serowarni w Grzybowie od serów, 
które Olędrzy warzyli w swoich domostwach nad Wisłą, zbudować 
drewniane domki i inne ozdoby ze stolarzem – Jarkiem Kaczanem, 

przyjęciem i tym, że nie robiliście im wyrzutów z powodu  spóźnie-
nia. Szczerze żałowali, że nie mogą zostać, by z Wami i Kapelą pobyć. 
Już chcą wracać. Zatem to ja dziękuję - zrobiliście Państwo z Kapelą 
Janusza Prusinowskiego przez ten wieczór więcej "roboty promocyj-
nej" niż ja w ciągu miesiąca pracy w ambasadzie.” Zatem gorące 
podziękowania dla publiczności i wszystkich gości!
Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Velux. 

Ewa Smuk Stratenwerth

zatytułowana Loomine, czyli "Stworzenie". Jedną płytę dostaliśmy w 
prezencie, ale kilka jeszcze dokupiłam, żeby dłużej rozkoszować się tą 
ucztą duchową, którą zgotowały nam dzieci z tego małego nadbał-
tyckiego kraju. I na koniec: kiedy napisałam do p. Sławomiry podzię-
kowania za ten niezwykły wieczór, dostałam od niej taką wiadomość: 
„Kris� Alas prosiła, by przekazać, że jednogłośnie zespół stwierdził, iż 
koncert w Grzybowie był najlepszym w ich "karierze". Byli zachwyce-
ni publicznością, atmosferą, miejscem, ujęci gościnnym

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W MOCARZEWIE
Gostynińskiego, Gabriel Wieczorek- Wójt Gminy Sanniki, Krzysztof 
Dylicki- Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – Przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Krzysztof Wiśniewski- Dyrektor Delegatury w 
Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Anna Olobry- Szarow- 
wizytator płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
Joanna Banasiak- Dyrektor Książnicy Płockiej, Artur Bedyk- Dyrektor 
GBP w Słubicach, Barbara Golus- Dyrektor GBP w Sannikach, Barba-
ra Gołaszewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słubicach, Grażyna 
Bartos- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach. Obecni byli 
także dyrektorzy innych szkół zaprzyjaźnionych z Mocarzewem, 
zaprzyjaźnieni księża (także ks. Roman Batorski- proboszcz naszej 
parafii i ks. Ryszard Chludziński), byli pracownicy, byłe dyrektorki, 
sponsorzy, przyjaciele i ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z 
tym miejscem. O godz. 10 odbyła się uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. Potem grupa teatralna 
„Chcę, Mogę, Potrafię”, działająca w Ośrodku, przedstawiła montaż 
słowno- muzyczny pt. „Uśmiech minionych lat”, przybliżający 
obecnym historię powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, życiorys założycielki Zgromadzenia, Patronki Ośrodka- 
bł. Matki Celiny Borzęckiej, powstanie domu zakonnego w Mocarze 
wie i losy powstałego w 1957 roku Ośrodka. Warto przypomnieć, że 
historia mocarzewskiej Wspólnoty Zmartwychwstanek łączy się z 
historią Słubic. Siostry Zmartwychwstanki przybyły do Mocarzewa w 
1924 roku. To właśnie ze Słubic pochodzą dwie Zmartwychwstanki, 
rodzone siostry Jadwiga i Stefania Grzybowskie i to właśnie w Moca-
rzewie, na posiadłościach należących do Grzybowskich, stanął 
pierwszy skromny domek, w którym zamieszkały przybyłe z różnych 
stron kraju siostry. Od początku swojej działalności na tym terenie 
siostry Zmartwychwstanki zajmowały się pracą oświatowo- społecz-
ną. Widząc potrzeby okolicznej ludności, początkowo uruchomiły 
szwalnię zatrudniając około 50 dziewcząt. Potem placówka przecho-
dziła różne koleje losu, związane także ze zmianami władzy w kraju i 
rozwojem potrzeb w obszarze kształcenia. „W obecnym kształcie 
Ośrodek to dom, który uczy, bawi i prowadzi do Boga”- jak mogliśmy 
usłyszeć podczas spotkania. Podczas uroczystości mogliśmy podzi-
wiać fotograficzną relację z działalności Ośrodka. We wzruszającym 
programie artystycznym dowiedzieliśmy się też o nowym planie, 
wspólnym marzeniu i praktycznym zadaniu, jakie wyznaczyły sobie 
Siostry Zmartwychwstanki. Powstała w Mocarzewie FUNDACJA  
BOGACI MIŁOSIERDZIEM ma za swój główny cel wybudowanie i 
uruchomienie domu dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, absolwentów Ośrodka. Będziemy wszyscy kibicować 
naszym przyjaciołom z Mocarzewa. Mamy nadzieję, że ich marzenia 

POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI W MOCARZEWIE
Powiat Gostyniński wychodząc naprzeciw problemom osób 
niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy od trzech lat 
organizuje Powiatowe Dni Integracji. Ich celem jest właściwe 
rozpoznanie potrzeb i problemów utrudniających tym osobom 
godziwe i szczęśliwe życie. W tym roku obchody te odbyły się 29 i 
30 września po hasłem ,,Proces usamodzielnienia- bardziej fakty 
czy nadal mity”. Pierwszy dzień to część konferencyjna na Zamku 
Gostynińskim. Drugi dzień to spotkanie bardziej rekreacyjne w 
Mocarzewie. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą sprawowaną przez 
księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Pod scenę zaprowadziła 
gości parada orkiestry, po której odbyły się występy na scenie 
przedstawicieli zaproszonych placówek.  Przygotowane atrakcje 
sprawiły, że każdy mógł się poczuć tak jakby wszyscy byli jedną 
wielką rodziną i  znali się od zawsze. Była to również doskonała 
okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. Wśród licznych atrakcji 
znalazły się stoiska, które oferowały dzieciom m.in.: malowanie 
paznokci, twarzy i włosów, zawody w rzucie do celu, zawody w 
skakaniu ze skakanką, zabawy integracyjne z chustą Klanza. Można 
było także skorzystać z zajęć pokazowych z hipoterapii i dogotera-
pii oraz obejrzeć samochody przystosowane dla niepełnospraw-
nych. Na straganach znalazły się także prace wychowanków i 
podopiecznych z mocarzewskiego ośrodka oraz warsztatów terapii 
z Gostynina. Dużą atrakcją tego spotkania było „Koło Fortuny”, 
cieszące się powodzeniem, gdzie każdy mógł dla siebie wylosować 
upominek. Dzięki sponsorom można było zatrzymać się na 
kiełbasce i grochówce. Nad roześmianym placem zabaw fruwały 
kolorowe balony, do tańca skutecznie zapraszał zespół Reflex. 
Jesienne popołudnie w Mocarzewie upłynęło szybko i przyszedł 
czas na pożegnanie.                   Katarzyna Milczarek
60- lecie ISTNIENIA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZE-

GO W MOCARZEWIE
Ośrodek W Mocarzewie to placówka zajmująca się edukacją i 
wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
Jej podopiecznymi są także mali mieszkańcy naszej gminy. Współ-
praca więc tej Placówki z naszą gminą jest więc oczywista. 26 
października władze naszej gminy uczestniczyły w ważnym dla tego 
Ośrodka wydarzeniu jakim jest Jubileusz 60- lecia jego istnienia. Na 
tej uroczystości obecni byli m.in.: biskup pomocniczy diecezji łowic-
kiej- Wojciech Osial, Marlena Mazurska- Kierownik Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Tomasz Matu-
szewski- Starosta Gostyniński, Jan Krzewicki- Wicestarosta Gostyniń-
ski, Katarzyna Osowicz-Szewczyk- Przewodnicząca Rady Powiatu 



11

WYDARZENIA

STREFA KULTURY

Otwarcia wernisażu dokonał Sławomir Ambroziak, przedstawiając 
krótko historię tego wydarzenia, przebieg pleneru a także prezen-
tując artystów wystawiających swoje prace. W wernisażu pople-
nerowym uczestniczyli m.in. wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Powiatu – 
Józef Walewski, radni Rady Gminy – Łukasz Bartosiak, Wiesław 
Milczarek, sołtys sołectwa Słubice – Kazimiera Janiszewska, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele OSP ze Słubic, Łazisk, Juliszewa w tym: 
komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka oraz miesz-
kańcy gminy i okolic. Zwiedzanie wystawy poprzedził występ 
Joanny Rolewskiej z Iłowa, pięknie prezentującej piosenki z reper-
tuaru Anny German, a także Zespołu Ludowe go Grzybowianki, 
przygrywającego uczestnikom wernisażu. 
Dalsza część uroczystości poplenerowej odbyła się w oficynie 
bocznej pałacu, która to oficyna była też miejscem wystawy 
wszystkich prac oraz krótkiej części oficjalnej. W części oficjalnej 
głos zabrał również wójt – Krzysztof Dylicki. „Ten dzisiejszy werni-
saż jest niecodziennym wydarzeniem artystycznym, wydarze-
niem, które daje niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką i 

OSP RP – Wiesław Cichosz, delegacje jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin: Słubice, Iłów i Gąbin, Proboszcz Parafii w 
Troszynie Polskim, a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Prowa-
dzącym uroczystość był Naczelnik OSP Wiączemin Polski – Ryszard 
Olczak. W części artystycznej wystąpiły, mimo rozpoczętych waka-
cji, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach, oraz działający na 
terenie gminy zespół ludowy Grzybowianki. Dla wszystkich 
organizatorzy przygotowali grochówkę, a zaprzyjaźnione Koło 
Łowieckie KAMPINOS – pieczonego dzika. Można też było spróbo-
wać szczęścia w loterii fantowej „Los Szczęścia”. Darmowa, 
integracyjna zabawa taneczna była zwieńczeniem tego pikniku.

Jarosław Lenarcik 

Dnia 2 lipca w Wiączeminie Polskim odbył się piknik rekreacyjno – 
rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”. Była to 11 edycja tej uroczysto-
ści, która już na stałe zapisała się w kalendarzu kulturalnych 
imprez naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 14.00 
polowa msza święta odprawiona przez nowego proboszcza parafii 
Zyck – księdza Jacka Warzechę. Podczas mszy ksiądz proboszcz 
modlił się w intencji strażaków oraz organizatorów tego pikniku. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Janusz-
czyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku   

 

Jedna z uczestniczek Święta Michała, Pani Joanna, napisała komen-
tarz  na facebooku Stowarzyszenia ZIARNO: Wspaniale zorganizowa-
ne święto. Mam dylemat, co najbardziej mi się podobało: przedsta-
wienie młodzieży, koncert „Prusinowski i Kompania” czy koncert 
dzieci z Estonii. A gorący chleb prosto z pieca dzielony z innymi 
gośćmi- niezrównany!  Czyli się udało! Już 28 raz zapraszaliśmy gości 
na jesienne Święto Archanioła Michała do Grzybowa. Już któryś rok 
z rzędu na podwórku wyrósł symboliczny smok z bali słomianych z 
paszczą z wielkiego wiklinowego kosza i ziejący amarantusowym 
ogniem. Ale dzieciom – jak Michałowi - udawało się go pokonać, 
wspinały się dzielnie na grzbiet i zjeżdżały po niebieskiej zjeżdżalni.  
W niedzielę 1 października w słonecznej aurze program uroczystości 
otworzył zespół ludowy Grzybowianki. W kolorowych, wesołych 
strojach ludowych śpiewem i tańcem przywitali przybyłych gości. 
Potem Peter Stratenwerth, inicjator obchodzenia u nas Święta 
Michała, otwierając uroczystość mówił o tym, jak dzisiaj myślimy o 
aniołach i diabłach.  Powiedział m.in.: „Ostatnio uczestniczę w 
spotkaniach biblijnych, organizowanych na plebanii przez naszego 
księdza proboszcza i przeczytałem uważnie  Ewangelię św. Marka. 
Znalazłem tam cytat o tym, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowie-
ka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z jego 
wnętrza. Ta walka diabła z aniołem dokonuje się w naszym wnętrzu, 
a my tak chętnie szukamy tego  diabła na zewnątrz, u innych, nie u 
siebie.” Potem ksiądz Roman Batorski przypomniał o ekologicznej 
encyklice papieża Franciszka „Laudato  si’” i obchodzonych właśnie 
Dniach Modlitwy o Ochronę Stworzenia, w którą to tradycję chcieli-
śmy wpisać się naszym Świętem. Zaśpiewaliśmy też kilka pieśni z 
Taizé  i  jedna z uczestniczek odczytała piękną  modlitwę z encykliki 
Laudato si’:  Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświe-
cie  oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą 
czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, 
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.  Napełnij nas pokojem, 
abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. 
Następnie zaprosiliśmy gości na pożywną zupę warzywną, przygoto-
waną przez panie z naszej Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u 
Eli” oraz kiermasz rzemiosła i produktów ekologicznych. Można było 
też wziąć udział w wypieku chleba razowego w Bio-piekarni HRUBY, 
dowiedzieć się od etnografa, Wojciecha Marchlewskiego, czym 
różni się wyrób sera w naszej serowarni w Grzybowie od serów, 
które Olędrzy warzyli w swoich domostwach nad Wisłą, zbudować 
drewniane domki i inne ozdoby ze stolarzem – Jarkiem Kaczanem, 

przyjęciem i tym, że nie robiliście im wyrzutów z powodu  spóźnie-
nia. Szczerze żałowali, że nie mogą zostać, by z Wami i Kapelą pobyć. 
Już chcą wracać. Zatem to ja dziękuję - zrobiliście Państwo z Kapelą 
Janusza Prusinowskiego przez ten wieczór więcej "roboty promocyj-
nej" niż ja w ciągu miesiąca pracy w ambasadzie.” Zatem gorące 
podziękowania dla publiczności i wszystkich gości!
Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Velux. 

Ewa Smuk Stratenwerth

zatytułowana Loomine, czyli "Stworzenie". Jedną płytę dostaliśmy w 
prezencie, ale kilka jeszcze dokupiłam, żeby dłużej rozkoszować się tą 
ucztą duchową, którą zgotowały nam dzieci z tego małego nadbał-
tyckiego kraju. I na koniec: kiedy napisałam do p. Sławomiry podzię-
kowania za ten niezwykły wieczór, dostałam od niej taką wiadomość: 
„Kris� Alas prosiła, by przekazać, że jednogłośnie zespół stwierdził, iż 
koncert w Grzybowie był najlepszym w ich "karierze". Byli zachwyce-
ni publicznością, atmosferą, miejscem, ujęci gościnnym

AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH

Gostynińskiego, Gabriel Wieczorek- Wójt Gminy Sanniki, Krzysztof 
Dylicki- Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – Przewodnicząca 
Rady Gminy Słubice, Krzysztof Wiśniewski- Dyrektor Delegatury w 
Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Anna Olobry- Szarow- 
wizytator płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
Joanna Banasiak- Dyrektor Książnicy Płockiej, Artur Bedyk- Dyrektor 
GBP w Słubicach, Barbara Golus- Dyrektor GBP w Sannikach, Barba-
ra Gołaszewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słubicach, Grażyna 
Bartos- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach. Obecni byli 
także dyrektorzy innych szkół zaprzyjaźnionych z Mocarzewem, 
zaprzyjaźnieni księża (także ks. Roman Batorski- proboszcz naszej 
parafii i ks. Ryszard Chludziński), byli pracownicy, byłe dyrektorki, 
sponsorzy, przyjaciele i ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z 
tym miejscem. O godz. 10 odbyła się uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. Potem grupa teatralna 
„Chcę, Mogę, Potrafię”, działająca w Ośrodku, przedstawiła montaż 
słowno- muzyczny pt. „Uśmiech minionych lat”, przybliżający 
obecnym historię powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, życiorys założycielki Zgromadzenia, Patronki Ośrodka- 
bł. Matki Celiny Borzęckiej, powstanie domu zakonnego w Mocarze 
wie i losy powstałego w 1957 roku Ośrodka. Warto przypomnieć, że 
historia mocarzewskiej Wspólnoty Zmartwychwstanek łączy się z 
historią Słubic. Siostry Zmartwychwstanki przybyły do Mocarzewa w 
1924 roku. To właśnie ze Słubic pochodzą dwie Zmartwychwstanki, 
rodzone siostry Jadwiga i Stefania Grzybowskie i to właśnie w Moca-
rzewie, na posiadłościach należących do Grzybowskich, stanął 
pierwszy skromny domek, w którym zamieszkały przybyłe z różnych 
stron kraju siostry. Od początku swojej działalności na tym terenie 
siostry Zmartwychwstanki zajmowały się pracą oświatowo- społecz-
ną. Widząc potrzeby okolicznej ludności, początkowo uruchomiły 
szwalnię zatrudniając około 50 dziewcząt. Potem placówka przecho-
dziła różne koleje losu, związane także ze zmianami władzy w kraju i 
rozwojem potrzeb w obszarze kształcenia. „W obecnym kształcie 
Ośrodek to dom, który uczy, bawi i prowadzi do Boga”- jak mogliśmy 
usłyszeć podczas spotkania. Podczas uroczystości mogliśmy podzi-
wiać fotograficzną relację z działalności Ośrodka. We wzruszającym 
programie artystycznym dowiedzieliśmy się też o nowym planie, 
wspólnym marzeniu i praktycznym zadaniu, jakie wyznaczyły sobie 
Siostry Zmartwychwstanki. Powstała w Mocarzewie FUNDACJA  
BOGACI MIŁOSIERDZIEM ma za swój główny cel wybudowanie i 
uruchomienie domu dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, absolwentów Ośrodka. Będziemy wszyscy kibicować 
naszym przyjaciołom z Mocarzewa. Mamy nadzieję, że ich marzenia 

POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI W MOCARZEWIE
Powiat Gostyniński wychodząc naprzeciw problemom osób 
niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy od trzech lat 
organizuje Powiatowe Dni Integracji. Ich celem jest właściwe 
rozpoznanie potrzeb i problemów utrudniających tym osobom 
godziwe i szczęśliwe życie. W tym roku obchody te odbyły się 29 i 
30 września po hasłem ,,Proces usamodzielnienia- bardziej fakty 
czy nadal mity”. Pierwszy dzień to część konferencyjna na Zamku 
Gostynińskim. Drugi dzień to spotkanie bardziej rekreacyjne w 
Mocarzewie. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą sprawowaną przez 
księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Pod scenę zaprowadziła 
gości parada orkiestry, po której odbyły się występy na scenie 
przedstawicieli zaproszonych placówek.  Przygotowane atrakcje 
sprawiły, że każdy mógł się poczuć tak jakby wszyscy byli jedną 
wielką rodziną i  znali się od zawsze. Była to również doskonała 
okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. Wśród licznych atrakcji 
znalazły się stoiska, które oferowały dzieciom m.in.: malowanie 
paznokci, twarzy i włosów, zawody w rzucie do celu, zawody w 
skakaniu ze skakanką, zabawy integracyjne z chustą Klanza. Można 
było także skorzystać z zajęć pokazowych z hipoterapii i dogotera-
pii oraz obejrzeć samochody przystosowane dla niepełnospraw-
nych. Na straganach znalazły się także prace wychowanków i 
podopiecznych z mocarzewskiego ośrodka oraz warsztatów terapii 
z Gostynina. Dużą atrakcją tego spotkania było „Koło Fortuny”, 
cieszące się powodzeniem, gdzie każdy mógł dla siebie wylosować 
upominek. Dzięki sponsorom można było zatrzymać się na 
kiełbasce i grochówce. Nad roześmianym placem zabaw fruwały 
kolorowe balony, do tańca skutecznie zapraszał zespół Reflex. 
Jesienne popołudnie w Mocarzewie upłynęło szybko i przyszedł 
czas na pożegnanie.                   Katarzyna Milczarek
60- lecie ISTNIENIA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZE-

GO W MOCARZEWIE
Ośrodek W Mocarzewie to placówka zajmująca się edukacją i 
wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
Jej podopiecznymi są także mali mieszkańcy naszej gminy. Współ-
praca więc tej Placówki z naszą gminą jest więc oczywista. 26 
października władze naszej gminy uczestniczyły w ważnym dla tego 
Ośrodka wydarzeniu jakim jest Jubileusz 60- lecia jego istnienia. Na 
tej uroczystości obecni byli m.in.: biskup pomocniczy diecezji łowic-
kiej- Wojciech Osial, Marlena Mazurska- Kierownik Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Tomasz Matu-
szewski- Starosta Gostyniński, Jan Krzewicki- Wicestarosta Gostyniń-
ski, Katarzyna Osowicz-Szewczyk- Przewodnicząca Rady Powiatu 

teki Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Krzysz-
tofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu 
uczestniczyli min. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach 
oraz młodzież z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załuskowie. Pisarz z 
zawodu jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym oraz praso-
wym, natomiast z zamiłowania – modelarzem, myśliwym, nurkiem, 
a także żeglarzem. Przez wiele lat zmagał się z uzależnieniem od gier 
komputerowych i brakiem akceptacji ze strony rówieśników. Nauczył 
się jednak przezwyciężać strach, realizować plany życiowe i walczyć 
z własnymi słabościami. Obecnie przekazuje swoją wiedzę osobom 
potrzebującym wsparcia. Krzysztof Piersa tak pisze o sobie: "Przez 
wiele lat zmagałem się z uzależnieniem od gier komputerowych i 
brakiem akceptacji ze strony rówieśników. Nauczyłem się przezwy-
ciężać strach, realizować plany życiowe i walczyć z własnymi słabo-
ściami. Obecnie prowadzę własne przedsiębiorstwo i żyję radując 
się z każdego kolejnego dnia. Teraz przekazuję swoją wiedzę dalej, 
osobom, które potrzebują wsparcia, które być może pogubiły się po 
drodze. Jestem w stanie osiągnąć każdy cel jaki przed sobą postawię. 
Uważam, że każdy może osiągnąć dokładnie to samo. Nie jestem 
typowym coachem. Nie wciskam kitów na zasadzie „Uwierz w 
siebie” i „Wszystko jest możliwe”. Rozmawiam, znajduję drogę i 
pokonuję przeszkody. Podchodzę do życia zdroworozsądkowo. 
Wielkie plany od wielkich marzeń różnią się tym, że pierwsze realizu-
jemy, o drugich mówimy. Powiedz mi co pragniesz osiągnąć i wiem, 
że z moją pomocą stanie się to faktem. Tematem spotkania było 
uzależnienie od gier komputerowych. Autor "Komputerowego 
ćpuna" opowiadał młodzieży o faktach i mitach związanych z grami 
komputerowymi. Krzysztof Piersa zwrócił uwagę na kilka zagrożeń 
jakie związane są z uzależnieniem od gier komputerowych. Do 
najważniejszych zaliczył aspołeczność, problem ze znalezieniem 
pracy, zatracanie talentów, a także kłopoty zdrowotne. Stwierdził, że 
gry komputerowe same w sobie nie są złe, natomiast często zdarza 
się niewłaściwe podejście do nich przez użytkowników. Krzysztof 
Piersa mówił także o tym, dlaczego gramy w gry, co nam one dają, a 
czego nigdy nie będą w stanie dać. Przedstawił również stanowisko i 
poglądy na temat grania w gry komputerowe najbliższego otoczenia 
graczy, czyli rodziców, przyjaciół. Radził jak rozmawiać z nałogowym 
graczem, jak rozpoznawać uzależnienie, jak z niego wyjść i jakie są 
największe trudności związane z wychodzeniem z nałogu. Niewątpli-
wie Krzysztof Piersa wzbudził wśród młodzieży wielkie zaintereso-
wanie tematami, które poruszał, bardzo szybko też "złapał" dosko-
nały kontakt z młodzieżą. O problemach związanych z nałogowym 
graniem w gry komputerowe, mówił nie z perspektywy "uczonego 
mędrca", teoretyka tylko bardziej jako przyjaciel, doradca, dzieląc się 
swoimi własnymi obserwacjami i doświadczeniem. Spotkanie 
wywarło wielkie wrażenie na obecnej na nim młodzieży. Wyrazem 
tego były spontaniczne oklaski na zakończenie. I rzecz zupełnie nie 
spotykana... po zakończeniu spotkania młodzież mówiąc kolokwial-
nie "wbita" w fotele, przez dłuższą chwilę siedziała w ciszy nie mogąc 
uwierzyć, że spotkanie już dobiegło końca. 

Kursy komputerowe
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkole-
niach komputerowych, finansowanych w 100 % ze środków Unii 
Europejskiej.
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowadzą-

Wakacyjne zabawy w Bullerbyn 
17 lipca rozpoczęliśmy cykl zajęć literacko-artystycznych WAKACJE 
W BIBLIOTECE 2017. Ponad dwadzieścioro dzieci z terenu gminy 
Słubice, codziennie przez cały tydzień, brało udział w atrakcyjnych 
spotkaniach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Z wizytą w 
Bullerbyn”. Inspiracją zajęć była książka autorstwa Astrid Lindgren 
pt. „Dzieci z Bullerbyn”, która stała się źródłem pomysłów na wspól-
ną wakacyjną zabawę. Poniedziałek był dniem zapoznawczym, 
przeprowadziliśmy szereg zabaw integracyjnych, aby każde dziecko 
mogło poczuć się pewnie w gronie rówieśników. Dzięki prezentacji 
mul�medialnej poznaliśmy sylwetkę Astrid Lindgren, która, jak się 
okazało, jest autorką blisko pięćdziesięciu książek dla dzieci. Uczest-
nicy zajęć wzięli udział w konkursie, podczas którego mogli spraw-
dzić, ile wiadomości zdołali zapamiętać na temat pani Lindgren. W 
poniedziałkowe przedpołudnie był również czas na gry i zabawy na 
bibliotecznym sprzęcie rekreacyjnym. Dzieci miały okazję rozegrać 
mecz „piłki nożnej” i wziąć udział w turnieju bilardowym.Drugiego 
dnia bliżej poznaliśmy bohaterów książki „Dzieci z Bullerbyn”. Lisa, 
Anna, Bri�a, Lasse, Bosse i Olle stali się świetną inspiracją podczas 
zajęć plastycznych. Zadaniem podzielonych na grupy dzieci było 
„stworzenie” za pomocą różnych materiałów plastycznych wyloso-
wanego bohatera. Każda grupa włożyła wiele pracy i wysiłku , ale 
warto było, ponieważ efekty były znakomite! Ten dzień również 
zakończyliśmy wspólnymi zabawami i kinem letnim. Środa okazała 
się chyba najbardziej atrakcyjnym dniem tygodniowych zajęć 
wakacyjnych. Tego dnia udaliśmy się na wycieczkę do stadniny koni, 
prowadzonej przez Państwa Aleksandrę i Grzegorza Łątków z Łazisk. 
Pani Ola, nasza zaprzyjaźniona czytelniczka oraz mama Kasi i Ewy – 
aktywnych uczestniczek bibliotecznych zajęć, z chęcią opowiadała 
nam o swojej pasji, jaką jest jeździectwo. Z wielkim zainteresowa-
niem słuchaliśmy pani Oli, gdy opowiadała o wyścigach, swoich 
koniach oraz z związanych z nimi przygodach. Wielką niespodzianką 
tego dnia było przygotowane przez Państwa Łątków ognisko, przy 
którym mogliśmy upiec pyszną kiełbaskę. Dzieciaki wyszalały się 
także na przydomowym placu zabaw. Kto czytał „Dzieci z Bullerbyn” 
ten wie, że bohaterowie książki mieli wiele pomysłów, jak ciekawie 
spędzić wakacje. Postanowiliśmy zaczerpnąć  kilka pomysłów z 
powieści i przeprowadzić najciekawsze zabawy. Dlatego w czwartek 
bawiliśmy się w zabawy prosto z Bullerbyn! M.in. szukaliśmy 
skarbów, do których prowadziła mapa i łowiliśmy „raki”! Dzięki 
temu, że pogoda dopisywała, mogliśmy zrobić mini wojnę na wodne 
balony. Śmiechu i radości było co nie miara! Po szaleństwach na 
świeżym powietrzu wszyscy odpoczęliśmy na kinie letnim. W piątek 
p. Ania Ostrowska i p. Sylwia Górecka zaplanowały zajęcia kulinarne. 
Z uwagi na to, że sezon owocowy w pełni, postanowiliśmy wspólnie 
przygotować koktajle ze świeżych owoców. Każde dziecko z wielkim 
apetytem wypiło tę porządną porcję witamin. Pozostały czas upłynął 
nam na zabawie i oglądaniu kina letniego. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim dzieciom za tak liczne uczestnictwo w zajęciach wakacyj-
nych. Cieszymy się, że biblioteka jest miejscem chętnie odwiedza-
nym przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Szczególne 
podziękowania dla Państwa Łątków, którzy serdecznie przyjęli nas w 
swoim gospodarstwie. Dziękujemy również P. Emilii Chojnackiej i P. 
Arturowi Bedyk za zaangażowanie się w organizację wyjazdu do 
stadniny koni.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą
20 września w 2017 r. w sali kulturalno-oświatowej Gminnej Biblio-

Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek. Całość 
imprezy, po wspólnym zwiedzaniu Ośrodka, zakończyła się w jadalni, 
gdzie przy smakowitościach z lokalnej stołówki można było powspo-
minać, wymienić się obserwacjami, spotkać osoby, które we 
wcześniejszych latach tworzyły historię tego miejsca.

Katarzyna Milczarek

się spełnią. Podczas uroczystości głos zabrało wiele osób, które 
dobrze życząc Jubilatowi  zapewniało o swoim wsparciu i przekazy-
wało praktyczne prezenty dla dzieci. W imieniu władz samorządo-
wych gminy Słubice prezent i słodki kosz dla dzieci, wraz z okoliczno-
ściowym adresem przekazali wspólnie: Wójt Gminy – Krzysztof 
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z Gostynina. Dużą atrakcją tego spotkania było „Koło Fortuny”, 
cieszące się powodzeniem, gdzie każdy mógł dla siebie wylosować 
upominek. Dzięki sponsorom można było zatrzymać się na 
kiełbasce i grochówce. Nad roześmianym placem zabaw fruwały 
kolorowe balony, do tańca skutecznie zapraszał zespół Reflex. 
Jesienne popołudnie w Mocarzewie upłynęło szybko i przyszedł 
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teki Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Krzysz-
tofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu 
uczestniczyli min. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach 
oraz młodzież z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załuskowie. Pisarz z 
zawodu jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym oraz praso-
wym, natomiast z zamiłowania – modelarzem, myśliwym, nurkiem, 
a także żeglarzem. Przez wiele lat zmagał się z uzależnieniem od gier 
komputerowych i brakiem akceptacji ze strony rówieśników. Nauczył 
się jednak przezwyciężać strach, realizować plany życiowe i walczyć 
z własnymi słabościami. Obecnie przekazuje swoją wiedzę osobom 
potrzebującym wsparcia. Krzysztof Piersa tak pisze o sobie: "Przez 
wiele lat zmagałem się z uzależnieniem od gier komputerowych i 
brakiem akceptacji ze strony rówieśników. Nauczyłem się przezwy-
ciężać strach, realizować plany życiowe i walczyć z własnymi słabo-
ściami. Obecnie prowadzę własne przedsiębiorstwo i żyję radując 
się z każdego kolejnego dnia. Teraz przekazuję swoją wiedzę dalej, 
osobom, które potrzebują wsparcia, które być może pogubiły się po 
drodze. Jestem w stanie osiągnąć każdy cel jaki przed sobą postawię. 
Uważam, że każdy może osiągnąć dokładnie to samo. Nie jestem 
typowym coachem. Nie wciskam kitów na zasadzie „Uwierz w 
siebie” i „Wszystko jest możliwe”. Rozmawiam, znajduję drogę i 
pokonuję przeszkody. Podchodzę do życia zdroworozsądkowo. 
Wielkie plany od wielkich marzeń różnią się tym, że pierwsze realizu-
jemy, o drugich mówimy. Powiedz mi co pragniesz osiągnąć i wiem, 
że z moją pomocą stanie się to faktem. Tematem spotkania było 
uzależnienie od gier komputerowych. Autor "Komputerowego 
ćpuna" opowiadał młodzieży o faktach i mitach związanych z grami 
komputerowymi. Krzysztof Piersa zwrócił uwagę na kilka zagrożeń 
jakie związane są z uzależnieniem od gier komputerowych. Do 
najważniejszych zaliczył aspołeczność, problem ze znalezieniem 
pracy, zatracanie talentów, a także kłopoty zdrowotne. Stwierdził, że 
gry komputerowe same w sobie nie są złe, natomiast często zdarza 
się niewłaściwe podejście do nich przez użytkowników. Krzysztof 
Piersa mówił także o tym, dlaczego gramy w gry, co nam one dają, a 
czego nigdy nie będą w stanie dać. Przedstawił również stanowisko i 
poglądy na temat grania w gry komputerowe najbliższego otoczenia 
graczy, czyli rodziców, przyjaciół. Radził jak rozmawiać z nałogowym 
graczem, jak rozpoznawać uzależnienie, jak z niego wyjść i jakie są 
największe trudności związane z wychodzeniem z nałogu. Niewątpli-
wie Krzysztof Piersa wzbudził wśród młodzieży wielkie zaintereso-
wanie tematami, które poruszał, bardzo szybko też "złapał" dosko-
nały kontakt z młodzieżą. O problemach związanych z nałogowym 
graniem w gry komputerowe, mówił nie z perspektywy "uczonego 
mędrca", teoretyka tylko bardziej jako przyjaciel, doradca, dzieląc się 
swoimi własnymi obserwacjami i doświadczeniem. Spotkanie 
wywarło wielkie wrażenie na obecnej na nim młodzieży. Wyrazem 
tego były spontaniczne oklaski na zakończenie. I rzecz zupełnie nie 
spotykana... po zakończeniu spotkania młodzież mówiąc kolokwial-
nie "wbita" w fotele, przez dłuższą chwilę siedziała w ciszy nie mogąc 
uwierzyć, że spotkanie już dobiegło końca. 

Kursy komputerowe
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkole-
niach komputerowych, finansowanych w 100 % ze środków Unii 
Europejskiej.
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowadzą-

Wakacyjne zabawy w Bullerbyn 
17 lipca rozpoczęliśmy cykl zajęć literacko-artystycznych WAKACJE 
W BIBLIOTECE 2017. Ponad dwadzieścioro dzieci z terenu gminy 
Słubice, codziennie przez cały tydzień, brało udział w atrakcyjnych 
spotkaniach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Z wizytą w 
Bullerbyn”. Inspiracją zajęć była książka autorstwa Astrid Lindgren 
pt. „Dzieci z Bullerbyn”, która stała się źródłem pomysłów na wspól-
ną wakacyjną zabawę. Poniedziałek był dniem zapoznawczym, 
przeprowadziliśmy szereg zabaw integracyjnych, aby każde dziecko 
mogło poczuć się pewnie w gronie rówieśników. Dzięki prezentacji 
mul�medialnej poznaliśmy sylwetkę Astrid Lindgren, która, jak się 
okazało, jest autorką blisko pięćdziesięciu książek dla dzieci. Uczest-
nicy zajęć wzięli udział w konkursie, podczas którego mogli spraw-
dzić, ile wiadomości zdołali zapamiętać na temat pani Lindgren. W 
poniedziałkowe przedpołudnie był również czas na gry i zabawy na 
bibliotecznym sprzęcie rekreacyjnym. Dzieci miały okazję rozegrać 
mecz „piłki nożnej” i wziąć udział w turnieju bilardowym.Drugiego 
dnia bliżej poznaliśmy bohaterów książki „Dzieci z Bullerbyn”. Lisa, 
Anna, Bri�a, Lasse, Bosse i Olle stali się świetną inspiracją podczas 
zajęć plastycznych. Zadaniem podzielonych na grupy dzieci było 
„stworzenie” za pomocą różnych materiałów plastycznych wyloso-
wanego bohatera. Każda grupa włożyła wiele pracy i wysiłku , ale 
warto było, ponieważ efekty były znakomite! Ten dzień również 
zakończyliśmy wspólnymi zabawami i kinem letnim. Środa okazała 
się chyba najbardziej atrakcyjnym dniem tygodniowych zajęć 
wakacyjnych. Tego dnia udaliśmy się na wycieczkę do stadniny koni, 
prowadzonej przez Państwa Aleksandrę i Grzegorza Łątków z Łazisk. 
Pani Ola, nasza zaprzyjaźniona czytelniczka oraz mama Kasi i Ewy – 
aktywnych uczestniczek bibliotecznych zajęć, z chęcią opowiadała 
nam o swojej pasji, jaką jest jeździectwo. Z wielkim zainteresowa-
niem słuchaliśmy pani Oli, gdy opowiadała o wyścigach, swoich 
koniach oraz z związanych z nimi przygodach. Wielką niespodzianką 
tego dnia było przygotowane przez Państwa Łątków ognisko, przy 
którym mogliśmy upiec pyszną kiełbaskę. Dzieciaki wyszalały się 
także na przydomowym placu zabaw. Kto czytał „Dzieci z Bullerbyn” 
ten wie, że bohaterowie książki mieli wiele pomysłów, jak ciekawie 
spędzić wakacje. Postanowiliśmy zaczerpnąć  kilka pomysłów z 
powieści i przeprowadzić najciekawsze zabawy. Dlatego w czwartek 
bawiliśmy się w zabawy prosto z Bullerbyn! M.in. szukaliśmy 
skarbów, do których prowadziła mapa i łowiliśmy „raki”! Dzięki 
temu, że pogoda dopisywała, mogliśmy zrobić mini wojnę na wodne 
balony. Śmiechu i radości było co nie miara! Po szaleństwach na 
świeżym powietrzu wszyscy odpoczęliśmy na kinie letnim. W piątek 
p. Ania Ostrowska i p. Sylwia Górecka zaplanowały zajęcia kulinarne. 
Z uwagi na to, że sezon owocowy w pełni, postanowiliśmy wspólnie 
przygotować koktajle ze świeżych owoców. Każde dziecko z wielkim 
apetytem wypiło tę porządną porcję witamin. Pozostały czas upłynął 
nam na zabawie i oglądaniu kina letniego. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim dzieciom za tak liczne uczestnictwo w zajęciach wakacyj-
nych. Cieszymy się, że biblioteka jest miejscem chętnie odwiedza-
nym przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Szczególne 
podziękowania dla Państwa Łątków, którzy serdecznie przyjęli nas w 
swoim gospodarstwie. Dziękujemy również P. Emilii Chojnackiej i P. 
Arturowi Bedyk za zaangażowanie się w organizację wyjazdu do 
stadniny koni.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą
20 września w 2017 r. w sali kulturalno-oświatowej Gminnej Biblio-

Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek. Całość 
imprezy, po wspólnym zwiedzaniu Ośrodka, zakończyła się w jadalni, 
gdzie przy smakowitościach z lokalnej stołówki można było powspo-
minać, wymienić się obserwacjami, spotkać osoby, które we 
wcześniejszych latach tworzyły historię tego miejsca.

Katarzyna Milczarek

się spełnią. Podczas uroczystości głos zabrało wiele osób, które 
dobrze życząc Jubilatowi  zapewniało o swoim wsparciu i przekazy-
wało praktyczne prezenty dla dzieci. W imieniu władz samorządo-
wych gminy Słubice prezent i słodki kosz dla dzieci, wraz z okoliczno-
ściowym adresem przekazali wspólnie: Wójt Gminy – Krzysztof 

oraz miejsce szkolenia dopasowujemy do preferencji uczestników. 
Grupy liczą maksymalnie 10 osób.
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych grupach 
do 10 osób
–doświadczonych trenerów
– materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis)
– tempo zajęć dostosowane do uczestników
– zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy certyfi-
kat   
– zajęcia w dni powszednie lub weekendy
Informacje: Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach
oraz: Paweł Pęcherski lub Dominika Pawlik
e-mail: pp@4am.pl, dp@4am.pl
Tel. 792 230 830
                                                                   Artur Bedyk i Anna Ostrowska

ca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezrobotna, 
bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowieckiego 
(tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). 
- Chętnie zapraszamy do projektu osoby niepełnosprawne. Jest 
osobą, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long learning) 
oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkownikom 
wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnie-
nie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać 
w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania 
spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a 
także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem 
Internetu. 
Dodatkowo uczestnicy poznają programy aplikacji MS Office oraz 
budowę komputera. Szkolenie obejmuje 10-15 spotkań, terminy 
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Transmisja spektaklu z Teatru Arlekin z Łodzi
17 października 2017 r. w ramach projektu "Internetowy Teatr TVP"  
uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie mogli w naszej 
bibliotece "na żywo" uczestniczyć w transmisji spektaklu "Księga 
dżungli" z Teatru Arlekin w Łodzi. „Księga Dżungli” to wyjątkowe, 
ogromne przedsięwzięcie artystyczne, którego Teatr Arlekin w Łodzi 
podjął się we współpracy z Mistrzem Lalkarzem Teatru Narodowego 
Islandii, Berndem Ogrodnikiem. W spektaklu brał udział cały zespół 
teatru, a na jego potrzeby skonstruowane zostały unikalne - rzeźbione, 
bardzo skomplikowane, nigdy przedtem nie stosowane w takiej 
postaci lalki, jak również specjalne obrotowe sceny. Autorem insceni-
zacji jest mieszkający w Islandii światowej sławy lalkarz Bernd Ogrod-
nik, którego mistrzowski pokaz „Metamorfozy” można było oglądać w 
Łodzi w 2015 r. na pierwszym Fes�walu AnimArt. Międzynarodową 
sławę zyskał dzięki zaprojektowaniu marionetek, które zagrały w 
filmie „Strings” (polski tytuł to „Zemsta Habalończyka”). Muzykę do 
przedstawienia skomponował pochodzący z Łodzi, znany artysta-mul-
�instrumentalista, znawca muzyki hinduskiej - Lucjan Wesołowski.

Spotkania dla dorosłych i dla młodzieży w Dyskusyjnym Klubie 
Książki

19 października 2017 r. podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach rozmawialiśmy o książce Jana Nowickiego "Białe walce". 
„Starość może być bardzo smutna, ale jedno jest pewne: trzeba zrobić 
wszystko, żeby była radosna”  - to słowa samego Nowickiego, które 
idealnie podsumowują jego książkę. "Białe walce" to historia piątki 
emerytów, którzy jadą do Ciechocinka pociągiem Tanich Linii Kolejo-
wych. Spędzają tam szalony miesiąc. Książka Nowickiego to utwór z 
pogranicza eseistyki i beletrystyki obyczajowej, to filozoficzna zaduma 
nad człowiekiem, pełna humoru i nostalgii opowieść o ludzkim życiu, 
o samotności i przemijaniu, o poszukiwaniu szczęścia i mierzeniu się z 
własną słabością. Mimo, że nie wszystkim Klubowiczom powieść 
przypadła do gustu, to warto ją przeczytać, chociażby żeby odkryć 
inne wcielenie (literackie) tego wybitnego polskiego aktora. 
Pierwsza miłość, samotność, rozwód rodziców, pierwsza noc u 
chłopaka, bunt przeciw dorosłym, wolność, kult inności... O tych i o 
innych problemach, z którymi zmagają się współcześni nastolatkowie 
rozmawialiśmy w dniu 24 października 2017 r. podczas Młodzieżowe-
go Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach. Tym razem nasza dyskusja toczyła się wokół 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
10 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyło się  spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke. Grzegorz 
Kasdepke to bez wątpienia najchętniej czytany polski autor książek dla 
dzieci. Niemal wszystkie z ponad jego czterdziestu tytułów uzyskały 
status bestsellera (m. in. "Kacperiada…"  czy  "Horror, czyli skąd się 
biorą dzieci"). Sympa�ę czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego 
dowodem są najważniejsze nagrody, jakie zdobył za swoją twórczość 
dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyń-
skiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę 
im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego 
książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z 
dziesięciu najlepszych książek dla dzieci minionej dekady. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie z tym autorem było bardzo wyczekiwanym 
wydarzeniem w słubickiej bibliotece. Tym razem, w związku z tym iż 
spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych nie zapraszali-
śmy na nie poszczególnych klas ze słubickich szkół. Renoma autora 
przyciągnęła do biblioteki całkiem sporą gromadę młodych czytelni-
ków, którzy jak się później okazało dość dobrze znają utwory napisane 
przez naszego gościa. Dzieciaki przyprowadziły razem z sobą także 
dorosłych, którzy również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania. 
Spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze. Pełne humoru 
teksty autora i to w jaki sposób o nich opowiadał wywoływały co 
chwilę uśmiech na twarzach młodych czytelników. Grzegorz Kasdepke 
zafundował zebranym niemało atrakcji, włączając dzieci do rozmowy, 
zadając najróżniejsze zagadki i czytając fragmenty swych opowiadań, 
jak chociażby kapitalnie napisane "Horror! Czyli skąd się biorą dzieci". 
Opowiedział również o serii z Detektywem Pozytywką, a także dał 
dzieciakom bardzo dużo czasu na zadawanie pytań, które czasem były 
dość oryginalne, jak chociażby: "Panie Grzegorzu, czy ludzie nie mylą 
Pana często z Tomaszem Karolakiem?". Na wszystkie pytania zadawa-
ne przez młodych czytelników autor dziecięcych bestselerów 
odpowiadał z właściwym sobie humorem i często z błyskotliwymi 
puentami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferowane podczas 
spotkania książki rozchodziły się jak "ciepłe bułeczki", zaś samo podpi-
sywanie zakupionych tytułów trwało niemal tak samo długo, jak część 
główna. Na zakończenie spotkania Grzegorz Kasdepke dokonał 
pamiątkowego wpisu w Kronice Biblioteki: "Dziękuję za zorganizowa-
nie bardzo udanego spotkania z młodymi czytelnikami. Mam nadzie-
ję, że jeszcze tu wrócę :) "
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  oraz miejsce szkolenia dopasowujemy do preferencji uczestników. 
Grupy liczą maksymalnie 10 osób.
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych grupach 
do 10 osób
–doświadczonych trenerów
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- Chętnie zapraszamy do projektu osoby niepełnosprawne. Jest 
osobą, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long learning) 
oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkownikom 
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nie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać 
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spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a 
także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem 
Internetu. 
Dodatkowo uczestnicy poznają programy aplikacji MS Office oraz 
budowę komputera. Szkolenie obejmuje 10-15 spotkań, terminy 
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teatru, a na jego potrzeby skonstruowane zostały unikalne - rzeźbione, 
bardzo skomplikowane, nigdy przedtem nie stosowane w takiej 
postaci lalki, jak również specjalne obrotowe sceny. Autorem insceni-
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nik, którego mistrzowski pokaz „Metamorfozy” można było oglądać w 
Łodzi w 2015 r. na pierwszym Fes�walu AnimArt. Międzynarodową 
sławę zyskał dzięki zaprojektowaniu marionetek, które zagrały w 
filmie „Strings” (polski tytuł to „Zemsta Habalończyka”). Muzykę do 
przedstawienia skomponował pochodzący z Łodzi, znany artysta-mul-
�instrumentalista, znawca muzyki hinduskiej - Lucjan Wesołowski.

Spotkania dla dorosłych i dla młodzieży w Dyskusyjnym Klubie 
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19 października 2017 r. podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach rozmawialiśmy o książce Jana Nowickiego "Białe walce". 
„Starość może być bardzo smutna, ale jedno jest pewne: trzeba zrobić 
wszystko, żeby była radosna”  - to słowa samego Nowickiego, które 
idealnie podsumowują jego książkę. "Białe walce" to historia piątki 
emerytów, którzy jadą do Ciechocinka pociągiem Tanich Linii Kolejo-
wych. Spędzają tam szalony miesiąc. Książka Nowickiego to utwór z 
pogranicza eseistyki i beletrystyki obyczajowej, to filozoficzna zaduma 
nad człowiekiem, pełna humoru i nostalgii opowieść o ludzkim życiu, 
o samotności i przemijaniu, o poszukiwaniu szczęścia i mierzeniu się z 
własną słabością. Mimo, że nie wszystkim Klubowiczom powieść 
przypadła do gustu, to warto ją przeczytać, chociażby żeby odkryć 
inne wcielenie (literackie) tego wybitnego polskiego aktora. 
Pierwsza miłość, samotność, rozwód rodziców, pierwsza noc u 
chłopaka, bunt przeciw dorosłym, wolność, kult inności... O tych i o 
innych problemach, z którymi zmagają się współcześni nastolatkowie 
rozmawialiśmy w dniu 24 października 2017 r. podczas Młodzieżowe-
go Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach. Tym razem nasza dyskusja toczyła się wokół 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
10 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyło się  spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke. Grzegorz 
Kasdepke to bez wątpienia najchętniej czytany polski autor książek dla 
dzieci. Niemal wszystkie z ponad jego czterdziestu tytułów uzyskały 
status bestsellera (m. in. "Kacperiada…"  czy  "Horror, czyli skąd się 
biorą dzieci"). Sympa�ę czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego 
dowodem są najważniejsze nagrody, jakie zdobył za swoją twórczość 
dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyń-
skiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę 
im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego 
książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z 
dziesięciu najlepszych książek dla dzieci minionej dekady. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie z tym autorem było bardzo wyczekiwanym 
wydarzeniem w słubickiej bibliotece. Tym razem, w związku z tym iż 
spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych nie zapraszali-
śmy na nie poszczególnych klas ze słubickich szkół. Renoma autora 
przyciągnęła do biblioteki całkiem sporą gromadę młodych czytelni-
ków, którzy jak się później okazało dość dobrze znają utwory napisane 
przez naszego gościa. Dzieciaki przyprowadziły razem z sobą także 
dorosłych, którzy również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania. 
Spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze. Pełne humoru 
teksty autora i to w jaki sposób o nich opowiadał wywoływały co 
chwilę uśmiech na twarzach młodych czytelników. Grzegorz Kasdepke 
zafundował zebranym niemało atrakcji, włączając dzieci do rozmowy, 
zadając najróżniejsze zagadki i czytając fragmenty swych opowiadań, 
jak chociażby kapitalnie napisane "Horror! Czyli skąd się biorą dzieci". 
Opowiedział również o serii z Detektywem Pozytywką, a także dał 
dzieciakom bardzo dużo czasu na zadawanie pytań, które czasem były 
dość oryginalne, jak chociażby: "Panie Grzegorzu, czy ludzie nie mylą 
Pana często z Tomaszem Karolakiem?". Na wszystkie pytania zadawa-
ne przez młodych czytelników autor dziecięcych bestselerów 
odpowiadał z właściwym sobie humorem i często z błyskotliwymi 
puentami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferowane podczas 
spotkania książki rozchodziły się jak "ciepłe bułeczki", zaś samo podpi-
sywanie zakupionych tytułów trwało niemal tak samo długo, jak część 
główna. Na zakończenie spotkania Grzegorz Kasdepke dokonał 
pamiątkowego wpisu w Kronice Biblioteki: "Dziękuję za zorganizowa-
nie bardzo udanego spotkania z młodymi czytelnikami. Mam nadzie-
ję, że jeszcze tu wrócę :) "

fes�walu podróżniczym w Europie oraz nagrodę jury Fes�walu 
100droga. Prezentacja o Chinach zwyciężyła w konkursie Żywioły OFF 
na fes�walu Trzy Żywioły. Za samotną, dziewięciomiesięczną podróż 
po Indonezji, podczas której powstawała książka "Indonezja. Po 
drugiej stronie raju", została nominowana przez Na�onal Geographic 
do nagrody TRAVELERY w kategorii Podróż Roku. Autorka książki 
"Indonezja. Po drugiej stronie raju" zaprosiła nas na egzotyczną 
wyprawę w głąb indonezyjskiego świata, położonego z dala od 
turystycznych kurortów. Spotkanie odbyło się dzięki programowi 
Dyskusyjne Kluby Książki i było w całości finansowane przez Bibliotekę 
Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazo-
wieckiego. Dziewięć miesięcy samotnej podróży, tysiące pokonanych 
kilometrów, dziesiątki odwiedzonych wysp.  Wyprawa Anny Jaklewicz 
do Indonezji zaprowadziła ją na odległe archipelagi i w rejony 
zamieszkałe przez grupy etniczne o unikatowych zwyczajach. Fascy-
nująca opowieść o Indonezji, jakiej mogliśmy wysłuchać w słubickiej 
bibliotece, połączona z pokazem niesamowitych zdjęć i materiałów 
filmowych pozwoliła nam poznać i przyjrzeć się bliżej temu bardzo 
egzotycznemu zakątkowi świata. Mogliśmy poznać bissu – tzw. piątą 
płeć czyli transpłciowych szamanów z grupy etnicznej Bugis oraz 
obserwować ich w rytualnym tańcu ze sztyletami i dorocznym święcie 
mappalili rozpoczynającym porę deszczową. U Toradżów, górali z 
Celebesu mogliśmy przyjrzeć się niezwykłym pogrzebom organizowa-
nym nawet kilka lat po śmierci. Niezwykle ciekawa była  także 
opowieść o walkach bawołów, świętych zwierząt Toradżów, których 
wartość przekracza niekiedy cenę nowego samochodu.  Zobaczyliśmy 
również relację wideo z szamańskiego rytuału, któremu poddała się 
Ania Jaklewicz i dowiedzieliśmy się, jak indonezyjskie duchy pomagają 
szukać partnera! Spotkanie połączone było z promocją książki "Indo-
nezja. Po drugiej stronie raju", którą można było zakupić i uzyskać 
pamiątkową dedykację od autorki.
Kampania społeczna: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży”
21 listopada 2017 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach odwie-
dziły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom 
na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie wraz z psycholog 
Edytą Furmanek oraz nauczycielem Renatą Załugą. Spotkanie 
młodzieży z MOW w Załuskowie ze słubickimi gimnazjalistami związa-
ne było z udziałem ośrodka w Załuskowie w światowej kampanii „19 
dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania, 
którą wspiera Fundacja Po DRUGIE, ma na celu rozpowszechnienie 
świadomości o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeń-
stwie, wolności oraz zwrócenie uwagi na wartości, które są niezbędne 
do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej 
kampanii jest Women’s World Summit Founda�on i co roku zaprasza 
do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzie-
ży był wolny od przemocy. Do udziału w spotkaniu w słubickiej biblio-
tece zaprosiliśmy młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach, 
aby  wspólnie zastanowić się nad negatywnymi skutkami agresji, z 
jakimi spotykamy się na co dzień. Psycholog Edyta Furmanek wyjaśni-
ła młodzieży różnice między agresją a przemocą, opowiedziała o 
rodzajach przemocy oraz skutkach znęcania się nad słabszymi. 
Ważnym punktem spotkania był krótki spektakl przygotowany przez 
wychowanki MOW-u w Załuskowie.  Scenka poruszyła istotny 
problem, jakim jest agresja szkolna i stała się tematem do dalszej 
dyskusji na temat przemocy w szkole.
"Na końcu świata. Przygody Misia i Kacpra pirata" – spektakl Teatru 
Maska z Krakowa
22 listopada 2017 r. na bibliotecznej scenie wystąpił Teatr "Maska" z 
Krakowa z przedstawieniem dla dzieci "Na końcu świata. Przygody 
Misia i Kacpra pirata". Spektakl był jedną z atrakcji przygotowanych dla 
dzieci w związku z organizowaną przez bibliotekę cykliczną imprezą 
integracyjną Urodziny Pluszowego Misia. Dziecięca widownia, która 
wypełniła salę kulturalno-oświatową słubickiej biblioteki z niezwykłą 
żywiołowością reagowała na to co podczas przedstawienia działo się 
na teatralnej scenie. Przygody sympatycznego pirata o imieniu Kacper 
i jego przyjaciela pluszowego misia o imieniu Pluszobrody były pretek

książki "Chłopak z lasu" Marten Melin. "Chłopak z lasu" to powieść dla 
nastolatków o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, młodzieńczym 
buncie i nieporozumieniach z rodzicami. A także o tym, że miłość 
zmienia i zabiera w nieznane. Książka Marten Melin dla naszych 
młodych Klubowiczów stała się pretekstem do rozmowy na tematy, 
które są ważne dla współczesnych nastolatek. Spotkania w Młodzie-
żowym Dyskusyjnym Klubie Książki, który działa przy naszej bibliotece 
są doskonałą okazją do tego, aby nie tylko dyskutować o literaturze, 
ale również by mile i pożytecznie spędzić czas: czy to rozwiązując 
kalambury literackie, czy wspólnie oglądając film... W naszej bibliote-
ce młodzież może przekonać się, że obcowanie z książką wcale nie jest 
nudne!
30 listopada 2017 r. wraz z dorosłymi Klubowiczami dyskutowaliśmy o 
książce Erica Weinera „Poznam sympatycznego Boga”. Autor książki, 
po nagłym pobycie w szpitalu zaczyna zmagać się z niespodziewanym 
pytaniem zadanym mu przez jedną z pielęgniarek: „Czy odnalazłeś już 
swojego Boga?”. To pytanie staje się pretekstem do wyruszenia w 
daleką podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. W procesie selekcji 
wybiera osiem religii, które postanawia „przetestować” osobiście: 
islam (sufizm), chrześcijaństwo (franciszkanie), judaizm (kabała), 
buddyzm, taoizm, realianie (religia oparta na wierze w ufo), szama-
nizm, neopoganizm (religia politeistyczna – wikkanie). Książka Weine-
ra z pewnością oferuje nowe spojrzenie na religie, które inspiruje i 
daje do myślenia. Naszym zdaniem warto wybrać się z autorem w tak 
nietypową podróż.

Na folkową nutę
W niedzielę 22 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słubicach wystąpił Zespół Ludowy "Grzybowianki", który zaprezen-
tował licznie przybyłej publiczności inscenizację ludowych obrzędów 
dyngusowych. Był to koncert zrealizowany w ramach projektu "Drob-
Niej ma sens"  realizowanego ze środków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. W realizację projektu włączyły się wspólnie organiza-
cje z Łącka, Nowej Góry, Bielska, Nowego Miszewa i Słubic.

"Niech żyje Polska Niepodległa" – koncert pieśni patriotycznych
8 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach o 
godzinie 17 zabrzmiały wielką mocą patriotyczne pieśni podczas 
koncertu "Niech żyje Polska Niepodległa", który został przygotowany 
pod kierunkiem pani Małgorzaty Czubiel. W spektaklu wystąpiły 
dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.
W przepięknej inscenizacji mogliśmy usłyszeć zespoły BOMBLE, OKEJ 
i TERAZ MY oraz solistów. Całość prowadziła Dominika Szcześniak. 
Nad realizacją dźwięku pracował Mariusz Szymaniak, realizacja 
światła to Artur Bedyk. Scenariusz, reżyseria i przygotowanie wokalne 
- Małgorzata Czubiel. Podczas koncertu swoją obecnością zaszczycili 
nas m.in. Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice wraz z Małżonką, 
Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice oraz dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych z biblioteką placówek oświatowych. Sala 
kulturalno-oświatowa biblioteki wypełniła się po brzegi: przybyli 
rodzice dzieci występujących w koncercie, członkinie bibliotecznych 
klubów czytelniczych i mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich. 
Półtoragodzinny koncert wypełniły znane i te trochę mniej znane 
pieśni patriotyczne oraz piękne recytacje Dominiki Szcześniak. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy wzięli 
udział w koncercie "Niech żyje Polska Niepodległa" oraz pani Małgo-
rzacie Czubiel za przygotowanie tak wyjątkowego spektaklu, który 
uświetnił obchody Dnia Niepodległości w Słubicach.

Spotkanie autorskie z Anną Jaklewicz 
15 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
mogliśmy przekonać się jak wygląda "druga strona raju" w Indonezji. 
Wszystko za sprawą fascynującej opowieści i wirtualnej podróży w 
jaką zabrała nas Anna Jaklewicz - podróżniczka, archeolog i antropo-
log, autorka książek i artykułów podróżniczych. Relacje ze swoich 
podróży Anna Jaklewicz publikuje m.in. w Na�onal Geographic 
TRAVELER i Magazynie Podróżników TamTam. Jest organizatorką 
wypraw do Azji i pilotem wyjazdów trampingowych. Wielokrotnie 
została wyróżniana za prelekcje poświęcone wyprawom. Jej pokaz o 
Indonezji zdobył nagrodę publiczności na Kolosach – największym 
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oraz miejsce szkolenia dopasowujemy do preferencji uczestników. 
Grupy liczą maksymalnie 10 osób.
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych grupach 
do 10 osób
–doświadczonych trenerów
– materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis)
– tempo zajęć dostosowane do uczestników
– zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy certyfi-
kat   
– zajęcia w dni powszednie lub weekendy
Informacje: Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach
oraz: Paweł Pęcherski lub Dominika Pawlik
e-mail: pp@4am.pl, dp@4am.pl
Tel. 792 230 830
                                                                   Artur Bedyk i Anna Ostrowska

ca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezrobotna, 
bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowieckiego 
(tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). 
- Chętnie zapraszamy do projektu osoby niepełnosprawne. Jest 
osobą, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long learning) 
oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkownikom 
wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnie-
nie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać 
w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania 
spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a 
także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem 
Internetu. 
Dodatkowo uczestnicy poznają programy aplikacji MS Office oraz 
budowę komputera. Szkolenie obejmuje 10-15 spotkań, terminy 

sprawnych i dzieci z niepełnosprawnością, bowiem ich głównym 
celem  jest społeczna integracja, akceptacja dzieci z niepełnospraw-
nością przez ich zdrowych rówieśników. Aby taka sytuacja zaistniała 
konieczne jest inicjowanie sytuacji, w których dzieci pozostają w 
przyjaznych i równoprawnych kontaktach z rówieśnikami, mają 
poczucie pełnej akceptacji i przynależności do grupy. Stąd pomysł na 
organizację tego typu spotkań. W tym roku dzięki wielkiej życzliwości 
Pana Ryszarda Smolarka - prezesa Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Słubicach i wsparciu finansowym Spółdzielni udało nam 
się przygotować dla dzieci wiele atrakcji i niespodzianek. Pierwszą 
niespodzianką - był występ Teatru "Maska" z Krakowa, który na biblio-
tecznej scenie zaprezentował spektakl "Na końcu świata. Przygody 
Misia i Kacpra pirata". Jak na prawdziwe urodziny przystało, nie mogło 
zabraknąć wielkiego urodzinowego tortu. Po odśpiewaniu głośnego 
"Sto lat" dla Pluszowego Misia i złożeniu życzeń, wszyscy goście 
spróbowali słodkiej niespodzianki przygotowanej przez Zakład Piekar-
niczo-Cukierniczy Wiesław Jasiński z Gąbina. Podczas urodzin mogli-
śmy zobaczyć także pokaz tańca nowoczesnego, który zaprezentowa-
ła nam dziecięca grupa taneczna ćwicząca w sali zabaw Gabi Land w 
Gąbinie. Urodziny Pluszowego Misia to przede wszystkim dobra 
zabawa, wesołe konkursy i wiele roześmianych dziecięcych twarzy.  Na 
koniec serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli w 
realizacji tego wspaniałego spotkania. Jesteśmy przekonani, że 
zobaczymy się za rok na kolejnych urodzinach Pluszowego Misia.

Artur Bedyk

stem do pokazania dzieciom jak wielką moc ma prawdziwa przyjaźń 
oraz zwrócenia uwagi, że przyjaźń to nie tylko miłe słowa, ale przede 
wszystkim wielkie poświęcenie. Przedstawienie zaprezentowane 
przez Teatr "Maska" miało na celu rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości 
u dzieci, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka 
oraz ukazanie, że przyjaźń bardzo pozytywnie wpływa na nasze życie. 
Podczas spektaklu na scenie obok głównych bohaterów pojawiały się 
też inne barwne postacie:  Pani Sowa, Kangurek oraz Tygrysek. 
Wszystkie postacie wzbudzały aplauz i wielką radość dziecięcej 
widowni. Dzieci bardzo często były angażowane przez aktorów do 
udziału w spektaklu, przez co bardziej utożsamiały się z dziejącymi się 
na scenie wydarzeniami. Spektakl bardzo podobał się wszystkim 
widzom, a gorące brawa na zakończenie przedstawienia były na to 
najlepszym dowodem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Teatr z 
Krakowa jeszcze zagości na naszej bibliotecznej scenie.

Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia
22 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy integracyjnej dla dzieci - 
"Urodziny Pluszowego Misia". Spotkanie udało się zorganizować 
dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Słubicach.
Urodziny Pluszowego Misia to impreza integracyjna dla dzieci, którą 
od ośmiu lat wspólnie organizują Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słubicach i Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Corocz-
ne spotkania są doskonałą okazją do wspólnej zabawy dzieci pełno
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Transmisja spektaklu z Teatru Arlekin z Łodzi
17 października 2017 r. w ramach projektu "Internetowy Teatr TVP"  
uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie mogli w naszej 
bibliotece "na żywo" uczestniczyć w transmisji spektaklu "Księga 
dżungli" z Teatru Arlekin w Łodzi. „Księga Dżungli” to wyjątkowe, 
ogromne przedsięwzięcie artystyczne, którego Teatr Arlekin w Łodzi 
podjął się we współpracy z Mistrzem Lalkarzem Teatru Narodowego 
Islandii, Berndem Ogrodnikiem. W spektaklu brał udział cały zespół 
teatru, a na jego potrzeby skonstruowane zostały unikalne - rzeźbione, 
bardzo skomplikowane, nigdy przedtem nie stosowane w takiej 
postaci lalki, jak również specjalne obrotowe sceny. Autorem insceni-
zacji jest mieszkający w Islandii światowej sławy lalkarz Bernd Ogrod-
nik, którego mistrzowski pokaz „Metamorfozy” można było oglądać w 
Łodzi w 2015 r. na pierwszym Fes�walu AnimArt. Międzynarodową 
sławę zyskał dzięki zaprojektowaniu marionetek, które zagrały w 
filmie „Strings” (polski tytuł to „Zemsta Habalończyka”). Muzykę do 
przedstawienia skomponował pochodzący z Łodzi, znany artysta-mul-
�instrumentalista, znawca muzyki hinduskiej - Lucjan Wesołowski.

Spotkania dla dorosłych i dla młodzieży w Dyskusyjnym Klubie 
Książki

19 października 2017 r. podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach rozmawialiśmy o książce Jana Nowickiego "Białe walce". 
„Starość może być bardzo smutna, ale jedno jest pewne: trzeba zrobić 
wszystko, żeby była radosna”  - to słowa samego Nowickiego, które 
idealnie podsumowują jego książkę. "Białe walce" to historia piątki 
emerytów, którzy jadą do Ciechocinka pociągiem Tanich Linii Kolejo-
wych. Spędzają tam szalony miesiąc. Książka Nowickiego to utwór z 
pogranicza eseistyki i beletrystyki obyczajowej, to filozoficzna zaduma 
nad człowiekiem, pełna humoru i nostalgii opowieść o ludzkim życiu, 
o samotności i przemijaniu, o poszukiwaniu szczęścia i mierzeniu się z 
własną słabością. Mimo, że nie wszystkim Klubowiczom powieść 
przypadła do gustu, to warto ją przeczytać, chociażby żeby odkryć 
inne wcielenie (literackie) tego wybitnego polskiego aktora. 
Pierwsza miłość, samotność, rozwód rodziców, pierwsza noc u 
chłopaka, bunt przeciw dorosłym, wolność, kult inności... O tych i o 
innych problemach, z którymi zmagają się współcześni nastolatkowie 
rozmawialiśmy w dniu 24 października 2017 r. podczas Młodzieżowe-
go Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach. Tym razem nasza dyskusja toczyła się wokół 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
10 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyło się  spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke. Grzegorz 
Kasdepke to bez wątpienia najchętniej czytany polski autor książek dla 
dzieci. Niemal wszystkie z ponad jego czterdziestu tytułów uzyskały 
status bestsellera (m. in. "Kacperiada…"  czy  "Horror, czyli skąd się 
biorą dzieci"). Sympa�ę czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego 
dowodem są najważniejsze nagrody, jakie zdobył za swoją twórczość 
dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyń-
skiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę 
im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego 
książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z 
dziesięciu najlepszych książek dla dzieci minionej dekady. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie z tym autorem było bardzo wyczekiwanym 
wydarzeniem w słubickiej bibliotece. Tym razem, w związku z tym iż 
spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych nie zapraszali-
śmy na nie poszczególnych klas ze słubickich szkół. Renoma autora 
przyciągnęła do biblioteki całkiem sporą gromadę młodych czytelni-
ków, którzy jak się później okazało dość dobrze znają utwory napisane 
przez naszego gościa. Dzieciaki przyprowadziły razem z sobą także 
dorosłych, którzy również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania. 
Spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze. Pełne humoru 
teksty autora i to w jaki sposób o nich opowiadał wywoływały co 
chwilę uśmiech na twarzach młodych czytelników. Grzegorz Kasdepke 
zafundował zebranym niemało atrakcji, włączając dzieci do rozmowy, 
zadając najróżniejsze zagadki i czytając fragmenty swych opowiadań, 
jak chociażby kapitalnie napisane "Horror! Czyli skąd się biorą dzieci". 
Opowiedział również o serii z Detektywem Pozytywką, a także dał 
dzieciakom bardzo dużo czasu na zadawanie pytań, które czasem były 
dość oryginalne, jak chociażby: "Panie Grzegorzu, czy ludzie nie mylą 
Pana często z Tomaszem Karolakiem?". Na wszystkie pytania zadawa-
ne przez młodych czytelników autor dziecięcych bestselerów 
odpowiadał z właściwym sobie humorem i często z błyskotliwymi 
puentami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferowane podczas 
spotkania książki rozchodziły się jak "ciepłe bułeczki", zaś samo podpi-
sywanie zakupionych tytułów trwało niemal tak samo długo, jak część 
główna. Na zakończenie spotkania Grzegorz Kasdepke dokonał 
pamiątkowego wpisu w Kronice Biblioteki: "Dziękuję za zorganizowa-
nie bardzo udanego spotkania z młodymi czytelnikami. Mam nadzie-
ję, że jeszcze tu wrócę :) "

fes�walu podróżniczym w Europie oraz nagrodę jury Fes�walu 
100droga. Prezentacja o Chinach zwyciężyła w konkursie Żywioły OFF 
na fes�walu Trzy Żywioły. Za samotną, dziewięciomiesięczną podróż 
po Indonezji, podczas której powstawała książka "Indonezja. Po 
drugiej stronie raju", została nominowana przez Na�onal Geographic 
do nagrody TRAVELERY w kategorii Podróż Roku. Autorka książki 
"Indonezja. Po drugiej stronie raju" zaprosiła nas na egzotyczną 
wyprawę w głąb indonezyjskiego świata, położonego z dala od 
turystycznych kurortów. Spotkanie odbyło się dzięki programowi 
Dyskusyjne Kluby Książki i było w całości finansowane przez Bibliotekę 
Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazo-
wieckiego. Dziewięć miesięcy samotnej podróży, tysiące pokonanych 
kilometrów, dziesiątki odwiedzonych wysp.  Wyprawa Anny Jaklewicz 
do Indonezji zaprowadziła ją na odległe archipelagi i w rejony 
zamieszkałe przez grupy etniczne o unikatowych zwyczajach. Fascy-
nująca opowieść o Indonezji, jakiej mogliśmy wysłuchać w słubickiej 
bibliotece, połączona z pokazem niesamowitych zdjęć i materiałów 
filmowych pozwoliła nam poznać i przyjrzeć się bliżej temu bardzo 
egzotycznemu zakątkowi świata. Mogliśmy poznać bissu – tzw. piątą 
płeć czyli transpłciowych szamanów z grupy etnicznej Bugis oraz 
obserwować ich w rytualnym tańcu ze sztyletami i dorocznym święcie 
mappalili rozpoczynającym porę deszczową. U Toradżów, górali z 
Celebesu mogliśmy przyjrzeć się niezwykłym pogrzebom organizowa-
nym nawet kilka lat po śmierci. Niezwykle ciekawa była  także 
opowieść o walkach bawołów, świętych zwierząt Toradżów, których 
wartość przekracza niekiedy cenę nowego samochodu.  Zobaczyliśmy 
również relację wideo z szamańskiego rytuału, któremu poddała się 
Ania Jaklewicz i dowiedzieliśmy się, jak indonezyjskie duchy pomagają 
szukać partnera! Spotkanie połączone było z promocją książki "Indo-
nezja. Po drugiej stronie raju", którą można było zakupić i uzyskać 
pamiątkową dedykację od autorki.
Kampania społeczna: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży”
21 listopada 2017 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach odwie-
dziły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom 
na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie wraz z psycholog 
Edytą Furmanek oraz nauczycielem Renatą Załugą. Spotkanie 
młodzieży z MOW w Załuskowie ze słubickimi gimnazjalistami związa-
ne było z udziałem ośrodka w Załuskowie w światowej kampanii „19 
dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania, 
którą wspiera Fundacja Po DRUGIE, ma na celu rozpowszechnienie 
świadomości o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeń-
stwie, wolności oraz zwrócenie uwagi na wartości, które są niezbędne 
do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej 
kampanii jest Women’s World Summit Founda�on i co roku zaprasza 
do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzie-
ży był wolny od przemocy. Do udziału w spotkaniu w słubickiej biblio-
tece zaprosiliśmy młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach, 
aby  wspólnie zastanowić się nad negatywnymi skutkami agresji, z 
jakimi spotykamy się na co dzień. Psycholog Edyta Furmanek wyjaśni-
ła młodzieży różnice między agresją a przemocą, opowiedziała o 
rodzajach przemocy oraz skutkach znęcania się nad słabszymi. 
Ważnym punktem spotkania był krótki spektakl przygotowany przez 
wychowanki MOW-u w Załuskowie.  Scenka poruszyła istotny 
problem, jakim jest agresja szkolna i stała się tematem do dalszej 
dyskusji na temat przemocy w szkole.
"Na końcu świata. Przygody Misia i Kacpra pirata" – spektakl Teatru 
Maska z Krakowa
22 listopada 2017 r. na bibliotecznej scenie wystąpił Teatr "Maska" z 
Krakowa z przedstawieniem dla dzieci "Na końcu świata. Przygody 
Misia i Kacpra pirata". Spektakl był jedną z atrakcji przygotowanych dla 
dzieci w związku z organizowaną przez bibliotekę cykliczną imprezą 
integracyjną Urodziny Pluszowego Misia. Dziecięca widownia, która 
wypełniła salę kulturalno-oświatową słubickiej biblioteki z niezwykłą 
żywiołowością reagowała na to co podczas przedstawienia działo się 
na teatralnej scenie. Przygody sympatycznego pirata o imieniu Kacper 
i jego przyjaciela pluszowego misia o imieniu Pluszobrody były pretek

książki "Chłopak z lasu" Marten Melin. "Chłopak z lasu" to powieść dla 
nastolatków o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, młodzieńczym 
buncie i nieporozumieniach z rodzicami. A także o tym, że miłość 
zmienia i zabiera w nieznane. Książka Marten Melin dla naszych 
młodych Klubowiczów stała się pretekstem do rozmowy na tematy, 
które są ważne dla współczesnych nastolatek. Spotkania w Młodzie-
żowym Dyskusyjnym Klubie Książki, który działa przy naszej bibliotece 
są doskonałą okazją do tego, aby nie tylko dyskutować o literaturze, 
ale również by mile i pożytecznie spędzić czas: czy to rozwiązując 
kalambury literackie, czy wspólnie oglądając film... W naszej bibliote-
ce młodzież może przekonać się, że obcowanie z książką wcale nie jest 
nudne!
30 listopada 2017 r. wraz z dorosłymi Klubowiczami dyskutowaliśmy o 
książce Erica Weinera „Poznam sympatycznego Boga”. Autor książki, 
po nagłym pobycie w szpitalu zaczyna zmagać się z niespodziewanym 
pytaniem zadanym mu przez jedną z pielęgniarek: „Czy odnalazłeś już 
swojego Boga?”. To pytanie staje się pretekstem do wyruszenia w 
daleką podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. W procesie selekcji 
wybiera osiem religii, które postanawia „przetestować” osobiście: 
islam (sufizm), chrześcijaństwo (franciszkanie), judaizm (kabała), 
buddyzm, taoizm, realianie (religia oparta na wierze w ufo), szama-
nizm, neopoganizm (religia politeistyczna – wikkanie). Książka Weine-
ra z pewnością oferuje nowe spojrzenie na religie, które inspiruje i 
daje do myślenia. Naszym zdaniem warto wybrać się z autorem w tak 
nietypową podróż.

Na folkową nutę
W niedzielę 22 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słubicach wystąpił Zespół Ludowy "Grzybowianki", który zaprezen-
tował licznie przybyłej publiczności inscenizację ludowych obrzędów 
dyngusowych. Był to koncert zrealizowany w ramach projektu "Drob-
Niej ma sens"  realizowanego ze środków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. W realizację projektu włączyły się wspólnie organiza-
cje z Łącka, Nowej Góry, Bielska, Nowego Miszewa i Słubic.

"Niech żyje Polska Niepodległa" – koncert pieśni patriotycznych
8 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach o 
godzinie 17 zabrzmiały wielką mocą patriotyczne pieśni podczas 
koncertu "Niech żyje Polska Niepodległa", który został przygotowany 
pod kierunkiem pani Małgorzaty Czubiel. W spektaklu wystąpiły 
dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.
W przepięknej inscenizacji mogliśmy usłyszeć zespoły BOMBLE, OKEJ 
i TERAZ MY oraz solistów. Całość prowadziła Dominika Szcześniak. 
Nad realizacją dźwięku pracował Mariusz Szymaniak, realizacja 
światła to Artur Bedyk. Scenariusz, reżyseria i przygotowanie wokalne 
- Małgorzata Czubiel. Podczas koncertu swoją obecnością zaszczycili 
nas m.in. Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice wraz z Małżonką, 
Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice oraz dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych z biblioteką placówek oświatowych. Sala 
kulturalno-oświatowa biblioteki wypełniła się po brzegi: przybyli 
rodzice dzieci występujących w koncercie, członkinie bibliotecznych 
klubów czytelniczych i mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich. 
Półtoragodzinny koncert wypełniły znane i te trochę mniej znane 
pieśni patriotyczne oraz piękne recytacje Dominiki Szcześniak. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy wzięli 
udział w koncercie "Niech żyje Polska Niepodległa" oraz pani Małgo-
rzacie Czubiel za przygotowanie tak wyjątkowego spektaklu, który 
uświetnił obchody Dnia Niepodległości w Słubicach.

Spotkanie autorskie z Anną Jaklewicz 
15 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
mogliśmy przekonać się jak wygląda "druga strona raju" w Indonezji. 
Wszystko za sprawą fascynującej opowieści i wirtualnej podróży w 
jaką zabrała nas Anna Jaklewicz - podróżniczka, archeolog i antropo-
log, autorka książek i artykułów podróżniczych. Relacje ze swoich 
podróży Anna Jaklewicz publikuje m.in. w Na�onal Geographic 
TRAVELER i Magazynie Podróżników TamTam. Jest organizatorką 
wypraw do Azji i pilotem wyjazdów trampingowych. Wielokrotnie 
została wyróżniana za prelekcje poświęcone wyprawom. Jej pokaz o 
Indonezji zdobył nagrodę publiczności na Kolosach – największym 

cielki organizujące zajęcia zaproponowały dzieciom zabawy integra-
cyjne, zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy swobodne, w tym 
czas spędzony na placu zabaw. Celem zajęć było: ułatwienie dzieciom 
przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i eliminowanie 
stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, nawią-
zanie kontaktu z dziećmi i ich rodzicami, jak również poznawanie 
dzieci w zabawie dowolnej oraz inicjowanej przez nauczyciela. Zajęcia 
przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.  Zaproponowana forma 
zajęć z pewnością ułatwiła naszym przedszkolakom rozstanie  z 
rodzicami w pierwszych dniach września.

Koło ekologiczno- przyrodnicze „Mali badacze przyrody”
Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo aktywne i ciekawe 
otaczającego świata. Podczas zajęć koła ekologiczno – przyrodniczego 
przedszkolaki mają możliwość poznawania przyrody poprzez obser-
wacje, zabawy badawcze i proste eksperymenty. W trakcie zajęć 
wykorzystywane są różnorodne metody – twórcze, problemowe i 
praktyczne. Wszystkie prowadzone zabawy stanowią podstawę wielo-
kierunkowego rozwoju dziecka. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
uczestniczą w zajęciach  i odkrywają ciekawostki świata przyrody. 
Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie postawy proekologicz-

Dyżur wakacyjny
Przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkola w czasie dyżuru 
wakacyjnego aktywnie spędzały  czas na zabawie z rówieśnikami w 
sali i na placu zabaw. Dzieci podczas zajęć wykonywały prace plastycz-
ne różnymi technikami – wycinały, stemplowały, malowały farbami, 
zginały papier (proste origami), co przyczyniło się do rozwijania 
zdolności manualnych i pomysłowości. Chętnie podejmowały zabawy 
tematyczne, np. w teatr, podczas których samodzielnie wcielały się w 
rolę lub posługiwały się pacynkami. Na placu zabaw brały udział w 
zabawach ruchowych, zawodach zręcznościowych, ozdabiały chodnik 
kolorową kredą oraz prowadziły obserwacje przyrodnicze przy 
pomocy lupy.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
W sierpniu w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla 
nowo przyjętych dzieci. Jest to bardzo ważny etap w życiu małego 
człowieka i jego rodziców. Głównym założeniem spotkań było 
wzajemne poznanie się, zapoznanie ze specyfiką pracy przedszkola, 
poznanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu czy bezpośred-
nia obserwacja dziecka w grupie rówieśniczej.   Prowadzone zajęcia 
pozwoliły oswoić się dzieciom z nową formą aktywności, a przede 
wszystkim z nowymi osobami, które pojawiają się w ich życiu. Nauczy-
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stem do pokazania dzieciom jak wielką moc ma prawdziwa przyjaźń 
oraz zwrócenia uwagi, że przyjaźń to nie tylko miłe słowa, ale przede 
wszystkim wielkie poświęcenie. Przedstawienie zaprezentowane 
przez Teatr "Maska" miało na celu rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości 
u dzieci, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka 
oraz ukazanie, że przyjaźń bardzo pozytywnie wpływa na nasze życie. 
Podczas spektaklu na scenie obok głównych bohaterów pojawiały się 
też inne barwne postacie:  Pani Sowa, Kangurek oraz Tygrysek. 
Wszystkie postacie wzbudzały aplauz i wielką radość dziecięcej 
widowni. Dzieci bardzo często były angażowane przez aktorów do 
udziału w spektaklu, przez co bardziej utożsamiały się z dziejącymi się 
na scenie wydarzeniami. Spektakl bardzo podobał się wszystkim 
widzom, a gorące brawa na zakończenie przedstawienia były na to 
najlepszym dowodem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Teatr z 
Krakowa jeszcze zagości na naszej bibliotecznej scenie.

Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia
22 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy integracyjnej dla dzieci - 
"Urodziny Pluszowego Misia". Spotkanie udało się zorganizować 
dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Słubicach.
Urodziny Pluszowego Misia to impreza integracyjna dla dzieci, którą 
od ośmiu lat wspólnie organizują Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słubicach i Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Corocz-
ne spotkania są doskonałą okazją do wspólnej zabawy dzieci pełno

Transmisja spektaklu z Teatru Arlekin z Łodzi
17 października 2017 r. w ramach projektu "Internetowy Teatr TVP"  
uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie mogli w naszej 
bibliotece "na żywo" uczestniczyć w transmisji spektaklu "Księga 
dżungli" z Teatru Arlekin w Łodzi. „Księga Dżungli” to wyjątkowe, 
ogromne przedsięwzięcie artystyczne, którego Teatr Arlekin w Łodzi 
podjął się we współpracy z Mistrzem Lalkarzem Teatru Narodowego 
Islandii, Berndem Ogrodnikiem. W spektaklu brał udział cały zespół 
teatru, a na jego potrzeby skonstruowane zostały unikalne - rzeźbione, 
bardzo skomplikowane, nigdy przedtem nie stosowane w takiej 
postaci lalki, jak również specjalne obrotowe sceny. Autorem insceni-
zacji jest mieszkający w Islandii światowej sławy lalkarz Bernd Ogrod-
nik, którego mistrzowski pokaz „Metamorfozy” można było oglądać w 
Łodzi w 2015 r. na pierwszym Fes�walu AnimArt. Międzynarodową 
sławę zyskał dzięki zaprojektowaniu marionetek, które zagrały w 
filmie „Strings” (polski tytuł to „Zemsta Habalończyka”). Muzykę do 
przedstawienia skomponował pochodzący z Łodzi, znany artysta-mul-
�instrumentalista, znawca muzyki hinduskiej - Lucjan Wesołowski.

Spotkania dla dorosłych i dla młodzieży w Dyskusyjnym Klubie 
Książki

19 października 2017 r. podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach rozmawialiśmy o książce Jana Nowickiego "Białe walce". 
„Starość może być bardzo smutna, ale jedno jest pewne: trzeba zrobić 
wszystko, żeby była radosna”  - to słowa samego Nowickiego, które 
idealnie podsumowują jego książkę. "Białe walce" to historia piątki 
emerytów, którzy jadą do Ciechocinka pociągiem Tanich Linii Kolejo-
wych. Spędzają tam szalony miesiąc. Książka Nowickiego to utwór z 
pogranicza eseistyki i beletrystyki obyczajowej, to filozoficzna zaduma 
nad człowiekiem, pełna humoru i nostalgii opowieść o ludzkim życiu, 
o samotności i przemijaniu, o poszukiwaniu szczęścia i mierzeniu się z 
własną słabością. Mimo, że nie wszystkim Klubowiczom powieść 
przypadła do gustu, to warto ją przeczytać, chociażby żeby odkryć 
inne wcielenie (literackie) tego wybitnego polskiego aktora. 
Pierwsza miłość, samotność, rozwód rodziców, pierwsza noc u 
chłopaka, bunt przeciw dorosłym, wolność, kult inności... O tych i o 
innych problemach, z którymi zmagają się współcześni nastolatkowie 
rozmawialiśmy w dniu 24 października 2017 r. podczas Młodzieżowe-
go Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach. Tym razem nasza dyskusja toczyła się wokół 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
10 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyło się  spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke. Grzegorz 
Kasdepke to bez wątpienia najchętniej czytany polski autor książek dla 
dzieci. Niemal wszystkie z ponad jego czterdziestu tytułów uzyskały 
status bestsellera (m. in. "Kacperiada…"  czy  "Horror, czyli skąd się 
biorą dzieci"). Sympa�ę czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego 
dowodem są najważniejsze nagrody, jakie zdobył za swoją twórczość 
dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyń-
skiego, dwukrotnie nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę 
im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego 
książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z 
dziesięciu najlepszych książek dla dzieci minionej dekady. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie z tym autorem było bardzo wyczekiwanym 
wydarzeniem w słubickiej bibliotece. Tym razem, w związku z tym iż 
spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych nie zapraszali-
śmy na nie poszczególnych klas ze słubickich szkół. Renoma autora 
przyciągnęła do biblioteki całkiem sporą gromadę młodych czytelni-
ków, którzy jak się później okazało dość dobrze znają utwory napisane 
przez naszego gościa. Dzieciaki przyprowadziły razem z sobą także 
dorosłych, którzy również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania. 
Spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze. Pełne humoru 
teksty autora i to w jaki sposób o nich opowiadał wywoływały co 
chwilę uśmiech na twarzach młodych czytelników. Grzegorz Kasdepke 
zafundował zebranym niemało atrakcji, włączając dzieci do rozmowy, 
zadając najróżniejsze zagadki i czytając fragmenty swych opowiadań, 
jak chociażby kapitalnie napisane "Horror! Czyli skąd się biorą dzieci". 
Opowiedział również o serii z Detektywem Pozytywką, a także dał 
dzieciakom bardzo dużo czasu na zadawanie pytań, które czasem były 
dość oryginalne, jak chociażby: "Panie Grzegorzu, czy ludzie nie mylą 
Pana często z Tomaszem Karolakiem?". Na wszystkie pytania zadawa-
ne przez młodych czytelników autor dziecięcych bestselerów 
odpowiadał z właściwym sobie humorem i często z błyskotliwymi 
puentami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferowane podczas 
spotkania książki rozchodziły się jak "ciepłe bułeczki", zaś samo podpi-
sywanie zakupionych tytułów trwało niemal tak samo długo, jak część 
główna. Na zakończenie spotkania Grzegorz Kasdepke dokonał 
pamiątkowego wpisu w Kronice Biblioteki: "Dziękuję za zorganizowa-
nie bardzo udanego spotkania z młodymi czytelnikami. Mam nadzie-
ję, że jeszcze tu wrócę :) "

książki "Chłopak z lasu" Marten Melin. "Chłopak z lasu" to powieść dla 
nastolatków o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, młodzieńczym 
buncie i nieporozumieniach z rodzicami. A także o tym, że miłość 
zmienia i zabiera w nieznane. Książka Marten Melin dla naszych 
młodych Klubowiczów stała się pretekstem do rozmowy na tematy, 
które są ważne dla współczesnych nastolatek. Spotkania w Młodzie-
żowym Dyskusyjnym Klubie Książki, który działa przy naszej bibliotece 
są doskonałą okazją do tego, aby nie tylko dyskutować o literaturze, 
ale również by mile i pożytecznie spędzić czas: czy to rozwiązując 
kalambury literackie, czy wspólnie oglądając film... W naszej bibliote-
ce młodzież może przekonać się, że obcowanie z książką wcale nie jest 
nudne!
30 listopada 2017 r. wraz z dorosłymi Klubowiczami dyskutowaliśmy o 
książce Erica Weinera „Poznam sympatycznego Boga”. Autor książki, 
po nagłym pobycie w szpitalu zaczyna zmagać się z niespodziewanym 
pytaniem zadanym mu przez jedną z pielęgniarek: „Czy odnalazłeś już 
swojego Boga?”. To pytanie staje się pretekstem do wyruszenia w 
daleką podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. W procesie selekcji 
wybiera osiem religii, które postanawia „przetestować” osobiście: 
islam (sufizm), chrześcijaństwo (franciszkanie), judaizm (kabała), 
buddyzm, taoizm, realianie (religia oparta na wierze w ufo), szama-
nizm, neopoganizm (religia politeistyczna – wikkanie). Książka Weine-
ra z pewnością oferuje nowe spojrzenie na religie, które inspiruje i 
daje do myślenia. Naszym zdaniem warto wybrać się z autorem w tak 
nietypową podróż.

Na folkową nutę
W niedzielę 22 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słubicach wystąpił Zespół Ludowy "Grzybowianki", który zaprezen-
tował licznie przybyłej publiczności inscenizację ludowych obrzędów 
dyngusowych. Był to koncert zrealizowany w ramach projektu "Drob-
Niej ma sens"  realizowanego ze środków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. W realizację projektu włączyły się wspólnie organiza-
cje z Łącka, Nowej Góry, Bielska, Nowego Miszewa i Słubic.

"Niech żyje Polska Niepodległa" – koncert pieśni patriotycznych
8 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach o 
godzinie 17 zabrzmiały wielką mocą patriotyczne pieśni podczas 
koncertu "Niech żyje Polska Niepodległa", który został przygotowany 
pod kierunkiem pani Małgorzaty Czubiel. W spektaklu wystąpiły 
dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.
W przepięknej inscenizacji mogliśmy usłyszeć zespoły BOMBLE, OKEJ 
i TERAZ MY oraz solistów. Całość prowadziła Dominika Szcześniak. 
Nad realizacją dźwięku pracował Mariusz Szymaniak, realizacja 
światła to Artur Bedyk. Scenariusz, reżyseria i przygotowanie wokalne 
- Małgorzata Czubiel. Podczas koncertu swoją obecnością zaszczycili 
nas m.in. Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice wraz z Małżonką, 
Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice oraz dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych z biblioteką placówek oświatowych. Sala 
kulturalno-oświatowa biblioteki wypełniła się po brzegi: przybyli 
rodzice dzieci występujących w koncercie, członkinie bibliotecznych 
klubów czytelniczych i mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich. 
Półtoragodzinny koncert wypełniły znane i te trochę mniej znane 
pieśni patriotyczne oraz piękne recytacje Dominiki Szcześniak. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy wzięli 
udział w koncercie "Niech żyje Polska Niepodległa" oraz pani Małgo-
rzacie Czubiel za przygotowanie tak wyjątkowego spektaklu, który 
uświetnił obchody Dnia Niepodległości w Słubicach.

Spotkanie autorskie z Anną Jaklewicz 
15 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
mogliśmy przekonać się jak wygląda "druga strona raju" w Indonezji. 
Wszystko za sprawą fascynującej opowieści i wirtualnej podróży w 
jaką zabrała nas Anna Jaklewicz - podróżniczka, archeolog i antropo-
log, autorka książek i artykułów podróżniczych. Relacje ze swoich 
podróży Anna Jaklewicz publikuje m.in. w Na�onal Geographic 
TRAVELER i Magazynie Podróżników TamTam. Jest organizatorką 
wypraw do Azji i pilotem wyjazdów trampingowych. Wielokrotnie 
została wyróżniana za prelekcje poświęcone wyprawom. Jej pokaz o 
Indonezji zdobył nagrodę publiczności na Kolosach – największym 

cielki organizujące zajęcia zaproponowały dzieciom zabawy integra-
cyjne, zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy swobodne, w tym 
czas spędzony na placu zabaw. Celem zajęć było: ułatwienie dzieciom 
przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i eliminowanie 
stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, nawią-
zanie kontaktu z dziećmi i ich rodzicami, jak również poznawanie 
dzieci w zabawie dowolnej oraz inicjowanej przez nauczyciela. Zajęcia 
przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.  Zaproponowana forma 
zajęć z pewnością ułatwiła naszym przedszkolakom rozstanie  z 
rodzicami w pierwszych dniach września.

Koło ekologiczno- przyrodnicze „Mali badacze przyrody”
Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo aktywne i ciekawe 
otaczającego świata. Podczas zajęć koła ekologiczno – przyrodniczego 
przedszkolaki mają możliwość poznawania przyrody poprzez obser-
wacje, zabawy badawcze i proste eksperymenty. W trakcie zajęć 
wykorzystywane są różnorodne metody – twórcze, problemowe i 
praktyczne. Wszystkie prowadzone zabawy stanowią podstawę wielo-
kierunkowego rozwoju dziecka. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
uczestniczą w zajęciach  i odkrywają ciekawostki świata przyrody. 
Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie postawy proekologicz-

Dyżur wakacyjny
Przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkola w czasie dyżuru 
wakacyjnego aktywnie spędzały  czas na zabawie z rówieśnikami w 
sali i na placu zabaw. Dzieci podczas zajęć wykonywały prace plastycz-
ne różnymi technikami – wycinały, stemplowały, malowały farbami, 
zginały papier (proste origami), co przyczyniło się do rozwijania 
zdolności manualnych i pomysłowości. Chętnie podejmowały zabawy 
tematyczne, np. w teatr, podczas których samodzielnie wcielały się w 
rolę lub posługiwały się pacynkami. Na placu zabaw brały udział w 
zabawach ruchowych, zawodach zręcznościowych, ozdabiały chodnik 
kolorową kredą oraz prowadziły obserwacje przyrodnicze przy 
pomocy lupy.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
W sierpniu w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla 
nowo przyjętych dzieci. Jest to bardzo ważny etap w życiu małego 
człowieka i jego rodziców. Głównym założeniem spotkań było 
wzajemne poznanie się, zapoznanie ze specyfiką pracy przedszkola, 
poznanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu czy bezpośred-
nia obserwacja dziecka w grupie rówieśniczej.   Prowadzone zajęcia 
pozwoliły oswoić się dzieciom z nową formą aktywności, a przede 
wszystkim z nowymi osobami, które pojawiają się w ich życiu. Nauczy-

zację instrumentalną i ruchową. Wpływa na rozwój dziecka pod 
względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i aktywno-
ści. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach rytmicznych i 
integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska

nej, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i 
rozumienie konieczności ich przestrzegania oraz budowanie u dzieci 
postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów.

Rytmika
Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwi-

zachować się przed wejściem na jezdnię, w jaki sposób trzeba się  
rozglądać oraz kiedy i jak przechodzić przez przejście. Ponadto 
przypomnieli, że dzieci mogą poruszać się po drodze tylko pod 
opieką osoby dorosłej. Zwrócili uwagę na noszenie elementów 
odblaskowych. Przedszkolaki poznały elementy umundurowania 
policjantów, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie 
elementy wyposażenia, jak kajdanki i odznaka policyjna. W trakcie 
spotkania dzieci wysłuchały wiersza A. Widzowskiej „Zuch na 
drodze” czytanego przez pana policjanta. Przedszkolaki chętnie 
odpowiadały na pytania i dzieliły się swoimi wiadomościami. W 
podziękowaniu za ciekawe spotkanie dzieci wykonały dwie piosenki: 
„Pan policjant” i „Kolorowe światła”.

Dzień Pluszowego Misia
W piątek 24 listopada gościliśmy w przedszkolu ukochane przytulan-
ki dzieci czyli pluszowe misie. Każde dziecko z radością opowiadało o 
swoim ulubieńcu. To wyjątkowe święto rozpoczęliśmy piosenką 
„Jadą, jadą misie”. Dzieci poznały historię pluszowego misia i z 
dużym zaangażowaniem rozwiązywały zagadki obrazkowe. Były 
tańce i gimnastyka z misiami, zabawy  z użyciem chusty animacyjnej 
oraz zabawy matematyczne. Po zabawach, zagadkach i tańcach  
dzieci z apetytem jadły herbatniki z miodem.

Przedstawienie papieskie
Pod koniec listopada zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej 
w Słubicach na przedstawienie papieskie z okazji 14 rocznicy 
nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to bardzo 
radosna uroczystość. Przedszkolakom bardzo podobały się  stroje 
dzieci ze szkoły, które tego dnia były przebrane za anioły i świętych.  
Na zakończanie dzieci zaśpiewały wspólnie ze starszymi kolegami 
piosenkę „Góry do góry”.

Andrzejki
W tym wyjątkowym dniu w przedszkolu pojawiły się wróżki, które 
zabrały dzieci w świat marzeń i wróżb. Podczas wspólnych zabaw 
przedszkolaki dowiedziały się kim zostaną, jak dorosną. Były wróżby 
z kapeluszy i z gwiazd oraz układanie butów. Dzieci bawiły się i 
tańczyły w rytm dziecięcych przebojów. Ponadto odwiedzili nas 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach, którzy tego dnia 
wróżyli specjalnie dla przedszkolaków.

Agnieszka Zwierzchowska

Urodziny  Marchewki
W piątek 20 października obchodziliśmy szczególne święto – Urodzi-
ny Marchewki, na które zostali zaproszeni rodzice dzieci. W tym dniu 
każdy przedszkolak miał element ubrania w kolorze pomarańczo-
wym. Dzieci zaśpiewały dla naszego gościa piosenkę. Były zagadki, 
rozpoznawanie warzyw na obrazkach i wskazywanie naturalnych 
okazów, zabawy z użyciem chusty animacyjnej, a przede wszystkim 
degustacja marchewki surowej i ugotowanej. Przedszkolaki poznały 
zasadę działania sokowirówki i chętnie piły sok marchewkowy. 
Ostatnim elementem zajęć było, wspólnie z rodzicami, wykonanie 
marchewek z użyciem pomarańczowego papieru i zielonej bibuły.
Na zakończenie zajęć został ogłoszony konkurs dla dzieci i rodziców - 
„Warzywny stworek”, którego celem było - utrwalenie nazw warzyw, 
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie wyobraźni i 
wrażliwości estetycznej oraz inspirowanie aktywności twórczej u 
dzieci. Wszystkie przyniesione prace były przepiękne, twórcze i 
starannie wykonane.

Pasowanie na przedszkolaka
10 listopada w przedszkolu odbyła się pierwsza uroczystość w roku 
szkolnym 2017/2018 – Pasowanie na przedszkolaka. To bardzo 
ważny moment dla dzieci, które zostają oficjalnie przyjęte do grona 
przedszkolaków. W tak ważnym dniu nie zabrakło bliskich dzieci, 
którzy licznie przybyli do przedszkola i nagradzali swoje pociechy 
gromkimi brawami. Przedszkolaki rozpoczęły tańcem i interpretacją 
instrumentalną piosenki „Idzie jesień, plony niesie”. Następnie 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki przygotowane specjalnie na 
to ważne święto. Po części artystycznej odbyło się pasowanie. W 
tym wyjątkowym dniu nasze przedszkole odwiedził Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice, który wspólnie z panią dyrektor wręczył 
dzieciom pamiątkowe dyplomy i znaczki. Spotkanie zakończył słodki 
poczęstunek. Był to dla dzieci bardzo ważny i radosny dzień.

Spotkanie z policjantami w przedszkolu
W listopadzie nasze przedszkole odwiedzili policjanci  z Komisariatu 
Policji w Gąbinie. Celem spotkania było kształtowanie bezpiecznych 
zachowań i postaw wśród przedszkolaków. W trakcie spotkania 
dzieci usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące przechodze-
nia przez przejście dla pieszych. Policjanci przypomnieli, jak należy 



tym roku bal odbył się 30 listopada. Samorząd uczniowski zadbał o 
dobór odpowiedniej muzyki do tańca, a także przygotował wróżby i 
konkursy w których  wszyscy chętnie brali udział. Można było 
„wywróżyć” sobie najbliższą przyszłość, czy wreszcie imię przyszłego 
chłopaka lub dziewczyny. Dzieci chętnie korzystały z możliwości 
poznania swojej przyszłości. Dla wszystkich jak, co roku czekał słodki 
poczęstunek, który ufundowany został przez Gminną Spółdzielnię 
Samopomoc Chłopska w Słubicach, za który serdecznie dziękujemy.

Żaneta Żuchowicz, Małgorzata Perka
Dzień Patrona 

W październiku każdego roku, w rocznicę przekazania sztandaru 
naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona. Uroczystość  przygoto-
wały panie Iwona Michalska – Milczarek i Sylwia Milczarek- Jawor-
ska. 
Uczniowie zapoznali się z informacjami na temat życia Władysława  
Jagiełły, wykonywali zadania ortograficzne, matematyczne, 
historyczne i sprawnościowe. Głównym punktem obchodów święta 
szkoły był Turniej Sportowy. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. 
Kibice żywo dopingowali swoje drużyny. Konkurencje budzące 
najwięcej emocji to : „ walka ze smokiem” i „ wyścigi na rączym 
rumaku”. Uczestników tych konkurencji nagrodzono salwą śmiechu i 
gromkimi brawami.
Na koniec zawodów organizatorzy serdecznie pogratulowali wszyst-
kim startującym osiągniętych wyników i wręczyli słodki upominek. 
Dzień ten upłynął w miłej i przyjemnej atmosferze i na długo 
pozostanie nam w pamięci.

Iwona Michalska – Milczarek i Sylwia Milczarek- Jaworska
Dzień Pluszowego Misia

           W dniu 24 listopada 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku uczestni-
czyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia 
każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim małym lub dużym przyja-
cielem Misiem. Dzieci słuchały wierszy i  bajki, odpowiadały na 
zagadki, śpiewały piosenkę, wykonały prace plastyczne, uczestniczy-
ły w grach i zabawach ruchowych. Na koniec czekał na wszystkich 
słodki poczęstunek (to, co misie lubią najbardziej!!!).

Mamy swoje prawa – znamy swoje prawa
 Co świętowaliśmy w naszej szkole 20 listopada? Oczywi-
ście Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Już po raz czwarty skorzystali-
śmy z okazji, aby przypomnieć dzieciom, że oprócz obowiązków  
mają swoje prawa. Wcześniej uczniowie z klas V-VII obejrzeli film 
edukacyjny: Nasze prawa, który wprowadził ich w tematykę obcho-
dzonego święta. Wspólne spotkanie wszystkich uczniów oraz 
nauczycieli rozpoczęło się na trzeciej godzinie lekcyjnej, gdy na sali 
pojawił się Król Maciuś Pierwszy, a wraz z nim Jego dworzanie,  
(uczniowie z klas II –IV) w odświętnych strojach. Nie dziwił fakt, że 
oczy wszystkich skupiły się właśnie na nich. W przygotowanej 
inscenizacji  Mamy swoje prawa – znamy swoje prawa, przedstawili 
nam  pomysły na zapamiętanie praw, jakie mają dzieci. Niektóre 
scenki od razu wywołały uśmiech na twarzach, także dorosłych. 
Dzieci skorzystały ponadto  z okazji, żeby o swoich prawach  zaśpie-
wać. Wszystkim, chyba najbardziej, utkwiły w pamięci słowa: Dziec-
ka prawa, to ważna sprawa…. 
Na medal, a właściwie na nagrody, spisali się również uczestnicy 
konkursu krasomówczego: Moje ulubione prawo, z klas V-VII. Świet-
nie sobie poradzili z wykonaniem zadania. Jednak największą uwagę 
jury skupiła wypowiedź uczennicy z klasy VI Aleksandry Dybiec. Była 
zdecydowaną faworytką konkursu. Byliśmy pod dużym wrażeniem, 
kiedy przekonywała nas o tym, że dzieci mają niezbywalne prawa 
i należy ich zawsze przestrzegać. To zasługa Jej perfekcyjnego 
przygotowania i znajomości tematu. Równie przekonująco i z 

DZIEŃ CHŁOPCA 2017
W tym roku szkolnym z okazji Dnia Chłopca zorganizowaliśmy 
wyjazd do Domu Kultury w Płocku na przedstawienie pt. „Ach ta 
Pippi” przygotowane przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama 
Mickiewicza z Wrocławia.  Wszyscy z zachwytem oglądaliśmy 
zabawne perype�e głównej bohaterki. Szczególną uwagę przyciąga-
ły pacynki Aniki i Tomka, które w rękach aktorów świetnie odgrywały 
swoje role.  To było dla nas coś nowego. Pierwszy raz oglądaliśmy 
przedstawienie z pacynkami w roli głównej.  Bardzo nam się podo-
bało za co nagrodziliśmy aktorów gromkimi brawami. 

Żaneta Żuchowicz, Małgorzata Perka
Dzień Języków Obcych

29 września po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 
Języków Obcych. Inicjatywa ta powstała, aby podkreślić znaczenie 
znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Celem 
spotkania było również zmotywowanie uczniów do nauki języków 
obcych oraz zachęcenie ich do zdobywania wiedzy o innych krajach 
i kulturach.  Uczniowie z klasy VI i VII chętnie  włączyli się w organiza-
cję spotkania. Samodzielnie przygotowali i przedstawili prezentacje 
mul�medialne o Rosji i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej oraz śpiewali piosenki po rosyjsku i angielsku. Na 
zakończenie uczestnicy spotkania mogli sprawdzić swoją wiedzę w 
quizie o Rosji i Zjednoczonym Królestwie. Okazało się, że uczniowie 
doskonale rozpoznają flagi europejskich krajów oraz znają wiele 
słynnych miejsc i zabytków. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
dowiedzieli się nowych, ciekawych rzeczy oraz, że dobrze się bawili. 

Sylwia Milczarek - Jaworska
Ksiądz Proboszcz wśród nas

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam- śpiewali uczniowie z klasy VI 
i VII, podczas odwiedzin w  szkole księdza Jacka Warzechy –Probosz-
cza naszej parafii, wyrażając  w ten sposób swoją radość, z nieco-
dziennej wizyty. 
W czasie  spotkania mieliśmy możliwość uczyć się radosnego przeży-
wania wiary, poprzez zabawy i gry edukacyjne, o tematyce religijnej. 
Ksiądz Proboszcz nie odmawiał również swojego udziału w takich 
formach aktywności i chętnie w nich uczestniczył. 
Przy tej okazji dało się zauważyć,  że wszystkim nam zależy na 
wzroście zainteresowania treściami religijnymi. Chcemy być w 
świecie nosicielami wiary, słuchać i wypełniać to, co z taką troską 
przekazują nam inni. Ksiądz Proboszcz będąc naszym Gościem, 
jednocześnie przypominał  w naszym zwykłym dniu o obecności 
Boga, wnosząc wiele radości w nasze szkolne życie. Ta obecność, z 
całą pewnością, umocniła naszą wiarę i ufność w Boga. Ksiądz 
Proboszcz przyjął od nas także kwiaty i  życzenia, a wśród nich 
życzliwości, serdeczności i zrozumienia. Jedna z uczennic dodała 
jeszcze: „niech każdy dzień pobytu w naszej parafii Księdza Probosz-
cza rozwesela”. Przygotowaliśmy także dla naszego Gościa pamiąt-
kowy album: Spacer po parafii, do którego zdjęcia wykonała uczen-
nica klasy VI Kamila Nowicka. Mamy nadzieję, że ułatwi on poznanie 
urokliwych miejsc naszej okolicy. Obserwując zachowanie młodych 
uczniów  szkoły nie sposób oprzeć się wrażeniu, że cenią spotkania z 
ludźmi, którzy mówią nam o Bogu piękniej i mądrzej, niż my sami 
potrafimy.  Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Proboszczowi, że 
mimo swoich duszpasterskich obowiązków, znalazł czas, aby nas 
odwiedzić. 

Jolanta Jaros
Andrzejki w Piotrkówku

Kultywując tradycje po raz kolejny odbył się w naszej szkole integra-
cyjny bal andrzejkowy, w którym uczestniczyli wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Mocarzewa. W 
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cielki organizujące zajęcia zaproponowały dzieciom zabawy integra-
cyjne, zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy swobodne, w tym 
czas spędzony na placu zabaw. Celem zajęć było: ułatwienie dzieciom 
przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i eliminowanie 
stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, nawią-
zanie kontaktu z dziećmi i ich rodzicami, jak również poznawanie 
dzieci w zabawie dowolnej oraz inicjowanej przez nauczyciela. Zajęcia 
przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.  Zaproponowana forma 
zajęć z pewnością ułatwiła naszym przedszkolakom rozstanie  z 
rodzicami w pierwszych dniach września.

Koło ekologiczno- przyrodnicze „Mali badacze przyrody”
Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo aktywne i ciekawe 
otaczającego świata. Podczas zajęć koła ekologiczno – przyrodniczego 
przedszkolaki mają możliwość poznawania przyrody poprzez obser-
wacje, zabawy badawcze i proste eksperymenty. W trakcie zajęć 
wykorzystywane są różnorodne metody – twórcze, problemowe i 
praktyczne. Wszystkie prowadzone zabawy stanowią podstawę wielo-
kierunkowego rozwoju dziecka. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
uczestniczą w zajęciach  i odkrywają ciekawostki świata przyrody. 
Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie postawy proekologicz-

Dyżur wakacyjny
Przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkola w czasie dyżuru 
wakacyjnego aktywnie spędzały  czas na zabawie z rówieśnikami w 
sali i na placu zabaw. Dzieci podczas zajęć wykonywały prace plastycz-
ne różnymi technikami – wycinały, stemplowały, malowały farbami, 
zginały papier (proste origami), co przyczyniło się do rozwijania 
zdolności manualnych i pomysłowości. Chętnie podejmowały zabawy 
tematyczne, np. w teatr, podczas których samodzielnie wcielały się w 
rolę lub posługiwały się pacynkami. Na placu zabaw brały udział w 
zabawach ruchowych, zawodach zręcznościowych, ozdabiały chodnik 
kolorową kredą oraz prowadziły obserwacje przyrodnicze przy 
pomocy lupy.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
W sierpniu w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla 
nowo przyjętych dzieci. Jest to bardzo ważny etap w życiu małego 
człowieka i jego rodziców. Głównym założeniem spotkań było 
wzajemne poznanie się, zapoznanie ze specyfiką pracy przedszkola, 
poznanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu czy bezpośred-
nia obserwacja dziecka w grupie rówieśniczej.   Prowadzone zajęcia 
pozwoliły oswoić się dzieciom z nową formą aktywności, a przede 
wszystkim z nowymi osobami, które pojawiają się w ich życiu. Nauczy-

zację instrumentalną i ruchową. Wpływa na rozwój dziecka pod 
względem muzycznym oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i aktywno-
ści. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach rytmicznych i 
integrują się przez wspólną zabawę.

Agnieszka Zwierzchowska

nej, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i 
rozumienie konieczności ich przestrzegania oraz budowanie u dzieci 
postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów.

Rytmika
Rytmika łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwi-

zachować się przed wejściem na jezdnię, w jaki sposób trzeba się  
rozglądać oraz kiedy i jak przechodzić przez przejście. Ponadto 
przypomnieli, że dzieci mogą poruszać się po drodze tylko pod 
opieką osoby dorosłej. Zwrócili uwagę na noszenie elementów 
odblaskowych. Przedszkolaki poznały elementy umundurowania 
policjantów, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie 
elementy wyposażenia, jak kajdanki i odznaka policyjna. W trakcie 
spotkania dzieci wysłuchały wiersza A. Widzowskiej „Zuch na 
drodze” czytanego przez pana policjanta. Przedszkolaki chętnie 
odpowiadały na pytania i dzieliły się swoimi wiadomościami. W 
podziękowaniu za ciekawe spotkanie dzieci wykonały dwie piosenki: 
„Pan policjant” i „Kolorowe światła”.

Dzień Pluszowego Misia
W piątek 24 listopada gościliśmy w przedszkolu ukochane przytulan-
ki dzieci czyli pluszowe misie. Każde dziecko z radością opowiadało o 
swoim ulubieńcu. To wyjątkowe święto rozpoczęliśmy piosenką 
„Jadą, jadą misie”. Dzieci poznały historię pluszowego misia i z 
dużym zaangażowaniem rozwiązywały zagadki obrazkowe. Były 
tańce i gimnastyka z misiami, zabawy  z użyciem chusty animacyjnej 
oraz zabawy matematyczne. Po zabawach, zagadkach i tańcach  
dzieci z apetytem jadły herbatniki z miodem.

Przedstawienie papieskie
Pod koniec listopada zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej 
w Słubicach na przedstawienie papieskie z okazji 14 rocznicy 
nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to bardzo 
radosna uroczystość. Przedszkolakom bardzo podobały się  stroje 
dzieci ze szkoły, które tego dnia były przebrane za anioły i świętych.  
Na zakończanie dzieci zaśpiewały wspólnie ze starszymi kolegami 
piosenkę „Góry do góry”.

Andrzejki
W tym wyjątkowym dniu w przedszkolu pojawiły się wróżki, które 
zabrały dzieci w świat marzeń i wróżb. Podczas wspólnych zabaw 
przedszkolaki dowiedziały się kim zostaną, jak dorosną. Były wróżby 
z kapeluszy i z gwiazd oraz układanie butów. Dzieci bawiły się i 
tańczyły w rytm dziecięcych przebojów. Ponadto odwiedzili nas 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach, którzy tego dnia 
wróżyli specjalnie dla przedszkolaków.

Agnieszka Zwierzchowska

Urodziny  Marchewki
W piątek 20 października obchodziliśmy szczególne święto – Urodzi-
ny Marchewki, na które zostali zaproszeni rodzice dzieci. W tym dniu 
każdy przedszkolak miał element ubrania w kolorze pomarańczo-
wym. Dzieci zaśpiewały dla naszego gościa piosenkę. Były zagadki, 
rozpoznawanie warzyw na obrazkach i wskazywanie naturalnych 
okazów, zabawy z użyciem chusty animacyjnej, a przede wszystkim 
degustacja marchewki surowej i ugotowanej. Przedszkolaki poznały 
zasadę działania sokowirówki i chętnie piły sok marchewkowy. 
Ostatnim elementem zajęć było, wspólnie z rodzicami, wykonanie 
marchewek z użyciem pomarańczowego papieru i zielonej bibuły.
Na zakończenie zajęć został ogłoszony konkurs dla dzieci i rodziców - 
„Warzywny stworek”, którego celem było - utrwalenie nazw warzyw, 
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie wyobraźni i 
wrażliwości estetycznej oraz inspirowanie aktywności twórczej u 
dzieci. Wszystkie przyniesione prace były przepiękne, twórcze i 
starannie wykonane.

Pasowanie na przedszkolaka
10 listopada w przedszkolu odbyła się pierwsza uroczystość w roku 
szkolnym 2017/2018 – Pasowanie na przedszkolaka. To bardzo 
ważny moment dla dzieci, które zostają oficjalnie przyjęte do grona 
przedszkolaków. W tak ważnym dniu nie zabrakło bliskich dzieci, 
którzy licznie przybyli do przedszkola i nagradzali swoje pociechy 
gromkimi brawami. Przedszkolaki rozpoczęły tańcem i interpretacją 
instrumentalną piosenki „Idzie jesień, plony niesie”. Następnie 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki przygotowane specjalnie na 
to ważne święto. Po części artystycznej odbyło się pasowanie. W 
tym wyjątkowym dniu nasze przedszkole odwiedził Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice, który wspólnie z panią dyrektor wręczył 
dzieciom pamiątkowe dyplomy i znaczki. Spotkanie zakończył słodki 
poczęstunek. Był to dla dzieci bardzo ważny i radosny dzień.

Spotkanie z policjantami w przedszkolu
W listopadzie nasze przedszkole odwiedzili policjanci  z Komisariatu 
Policji w Gąbinie. Celem spotkania było kształtowanie bezpiecznych 
zachowań i postaw wśród przedszkolaków. W trakcie spotkania 
dzieci usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące przechodze-
nia przez przejście dla pieszych. Policjanci przypomnieli, jak należy 
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punktem tego dnia była wspólna degustacja zdrowego śniadania. 
W przygotowaniach ochoczo wsparli nas rodzice uczniów. Okazało 
się, że nasze dzieci znają bardzo dobrze zasady zdrowego odżywia-
nia.

Edyta Michalak, Agnieszka Jarzyńska, Żaneta Żuchowicz, Małgo-
rzata Perka

Ślubowanie klasy i Dzień Edukacji Narodowej 
 Dnia 13 października w naszej szkole odbyło się uroczyste 
Ślubowanie klasy I. Była to wyjątkowa chwila gdyż tego dnia obcho-
dziliśmy również Święto Edukacji Narodowej. W  gronie zaproszo-
nych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów pierwszoklasiści zostali 
oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.  Dzieci pod kierunkiem 
wychowawcy Pani Małgorzaty Perka zaprezentowały piękny 
program artystyczny. W nagrodę otrzymały upominki od starszych 
kolegów i rodziców. Cała uroczystość zakończyła się dyskoteką z 
poczęstunkiem.           Małgorzata Perka

Akademia z okazji Święta Niepodległości.
 Dnia 10 listopada o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej naszej 
szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Święta  Niepodległości. W 
tym roku przypadła 99 rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę.  
Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy IV-VII 
pod kierunkiem nauczyciela historii p. Iwony Michalskiej – Milczarek 
i nauczyciela muzyki p. Małgorzaty Perki. Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz 
wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz monta-
żu słowno - muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i 
wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy 
naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 
1918. Usłyszeliśmy w pięknym wykonaniu takie utwory: „ Taki kraj”, 
„Jak szło wojsko raz ulicą”, „Miejcie nadzieję”, „ Biały krzyż”, i „ Ojczy-
zno ma”.
 Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i 
wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. 

Iwona Michalska – Milczarek

zaciekawieniem słuchaliśmy wypowiedzi Moniki Mosakowskiej (II 
miejsce) oraz Katarzyny Mossakowskiej (III miejsce) z klasy VI. 
Dużo wrażeń wzbudził „Taniec z prawami dziecka”, wykonany przez 
uczniów z klas młodszych. Mimo, że początkowo trochę nieśmiało 
się poruszali, przy dźwiękach melodii ale wywołali reakcję „wow”. 
Przez chwilę panował nastrój, jak na balu, z prawami w roli głównej. 
Znajomości praw, wytrwale poszukiwano, podczas gry dydaktycznej: 
Poszukiwaczka prawdy o prawach. O niektórych można, z całą 
pewnością powiedzieć, że prawa dziecka „mają w jednym paluszku”. 
Słodkie upominki, może chociaż trochę zrekompensowały ich 
wiedzę. Atmosferę wspólnego świętowania podgrzewały gromkie 
brawa. 
Tak, jak na lekcjach przypominamy uczniom o ich obowiązkach, tak 
warto, aby podczas Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przemówiły 
dzieci, przypominając dorosłym, że dziecko to także człowiek, tyle że 
jeszcze mały.
Zbiór uchwyconych na fotkach momentów można obejrzeć na 
stronie Internetowej szkoły: www.sppiotrkowek.slubice.org.pl

Jolanta Jaros
Projekt Edukacyjny „Odżywiamy się zdrowo”

W dniach 6-8 listopada 2017r. klasy 0-3 wraz  z wychowawcami 
realizowały projekt edukacyjny „Odżywiamy się zdrowo”. W ramach 
projektu  dzieci obejrzały prezentację mul�medialną dotyczącą 
zdrowego odżywiania, przedstawiły krótkie inscenizacje o wyżej 
wymienionej tematyce, wykonały prace plastyczno-techniczne 
związane ze zdrowym odżywianiem oraz przygotowały zdrowe 
posiłki. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.

Dzień Śniadanie Daje Moc
W dniu 8 listopada 2017 r. klasy 0-3 Szkoły Podstawowej im. Wł. 
Jagiełły w Piotrkówku przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Śniadanie 
Daje Moc. Rozpoczęliśmy filmem edukacyjnym dotyczącym zdrowe-
go odżywiania. Następnie każda klasa wykonała zdrowe posiłki: 
Kanapki, sałatki, surówki oraz zdrowe przekąski. Kulminacyjnym 

Uczniowie podczas przedstawienia modlili się do Papieża:
•Ojcze Święty Janie Pawle II, dziękujemy za Twoje święte życie, za 
Twoje świadectwo.
•Prosimy Cię, módl się za nami do Boga w niebie, aby panowała 
wśród nas jedność i zgoda.
•Święty Papieżu, pobłogosław nas z nieba, abyśmy swoim życiem 
wielbili Boga. 
•Dopomóż nam, abyśmy tęsknili za Bogiem, abyśmy pragnęli Go z 
całego serca. 
•Święty nasz Patronie, chcemy być wierni Bogu, dlatego potrzebne 
nam są Boże łaski, abyśmy z pokorą zawierzyli samych siebie. 
•Niech Bóg będzie naszą siłą i mocą. 
Uczniowie opowiadali o niezwykłości i świętości naszego Patrona: 
„Jan Paweł II zawsze modlił się w wielkim skupieniu, był głęboko 

Rocznica nadania naszej szkole imienia Ojca Świętego Jana 
Pawła II

„Rozśpiewać, roztańczyć i rozmodlić”
29 listopada 2017 roku nasza społeczność szkolna świętowała 
czternastą rocznicę nadania naszej szkole imienia Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Z tej okazji odbyło się uroczyste przedstawienie papie-
skie pt. „Rozśpiewać, roztańczyć i rozmodlić”. Przyjęcie takiego 
Patrona jest dla nas – nauczycieli, uczniów i rodziców – zaszczytem, 
ale przede wszystkim zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie 
Papieża. Kim jest dla nas Jan Paweł II? – przyjacielem dzieci i 
młodzieży, człowiekiem kochającym teatr, poetą. My przede wszyst-
kim widzimy go jako człowieka świętego, który był niezwykle zjedno-
czony z Bogiem, który Boga stawiał na pierwszym miejscu i pełnił 
Jego wolę. 
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Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną 
Górę. Uczniowie z naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami 
pielgrzymowali – jak co roku – by podziękować Królowej Polski za Jej 
opiekę, za pontyfikat naszego Patrona Jana Pawła II oraz złożyć wszyst-
kie prośby Miłość, prośba o zdrowie dla bliskich, o poradzenie sobie w 
kłopotach, o siłę, jaką daje głęboka wiara… Tysiące różnych radości i 
trosk, wszystkie duże i małe sprawy składające się na naszą codzien-
ność. Widocznym znakiem, że Maryja Matka czuwa nad nami w 
każdej chwili była aura towarzysząca pielgrzymkowemu spotkaniu. Po 
zimnym i ulewnym wtorku nadszedł dzień 4 października, kiedy 
zgromadzeni u stóp wałów jasnogórskich mogliśmy złożyć parasole i 
pod pogodnym niebem uczestniczyć we Mszy świętej. Tak bardzo 
czekaliśmy na to wydarzenie! Tysiące młodych ludzi zgromadzonych 
pod jasnogórskimi wałami, na których powiewa kilkaset sztandarów z 
wizerunkiem patrona.  Nasz Patron św. Jan Paweł II dawał nam 
przykład, jak docierać do świętości. Był wielkim nauczycielem; dawał 
rady jak podejmować codzienne zmagania i uczył, że siłę do nich 
należy czerpać z modlitwy. I mimo lat, które upływają od momentu, 
kiedy Jan Paweł II odszedł do nieba, w jego naukach wciąż odnajduje-
my wskazówki jak postępować i wyznaczać cele naszego życia. Mijają-
cy czas nie osłabia mocy słów naszego Patrona, bo prawda w nich 
zawarta jest ponadczasowa.          Marzena Pawluk

Warsztaty  z Orlen Eko
Spółka Orlen Eko Spółka z o.o. we współpracy z Regionalnym Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Płocku przeprowadziła w naszej szkole w dniu 
29.09.2017r. warsztaty pod nazwą „Jestem bezpieczny, bo wiem”.  
Uczestnikami ich byli uczniowie klas siódmych i szóstej. W pierwszej 
części zajęć warsztatowych zostały przypomniane uczniom zasady 
bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły , ze szkoły i w domu, 
numery alarmowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Druga 
część spotkania była poświęcona ćwiczeniom praktycznym dotyczą-
cym zachowania bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. W ćwiczenia 
zostali zaangażowani wszyscy uczniowie, co pozwoliło im zapamiętać 
przekazane  wiadomości. Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzyma-
li kamizelki i opaski odblaskowe. Warsztaty w interesujący sposób 
utrwaliły wśród uczniów wiedzę o bezpiecznym zachowaniu, jak i 
pierwszej pomocy.

Jolanta Wodowska
Ślubowanie klas I w Szkole Podstawowej Im. Ojca Św. Jana Pawła 

II w Słubicach.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do ślubowania od 
początku roku. Pod okiem swoich wychowawczyń: p. Wandy Ambro-
ziak i p. Agnieszki Bartosiak uczyli się tekstów wierszy, piosenek i 
wytrwale ćwiczyli podczas prób. W dniu 6.10.2017r. dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności w odświętnych strojach galowych i grana-
towych biretach na głowach. Wykazały się również wiedzą i znajomo-
ścią zasad, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie 
rówieśniczej oraz w szkole. Po zakończonej części artystycznej 
koleżanki z klasy IV zwróciły się do pani dyrektor o przyjęcie tej grupy 
dzieci do grona społeczności szkolnej.
 W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali przed 
pocztem sztandarowym być dobrymi Polakami, godnie reprezento-
wać swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor 
dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie koleżanki z 
klasy IV życzyły sukcesów w nauce i zapewniały o pomocy i opiece w 
szkole i poza nią. Uczniowie z klasy drugiej powitali pierwszaków 
wierszami i piosenką, a uczniowie klas trzecich przygotowali pierwsza-
kom upominki. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Słubice – Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna 
Milczarek, przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Michalska oraz 
proboszcz naszej parafii Roman Batorski. Również rodzice pamiętali o 
święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie i zorganizowali „słodki” 
poczęstunek. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

 Wanda Ambroziak,  Agnieszka Bartosiak
Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcemy przekazać
wszystkim Czytelnikom  nasze życzliwe i otwarte serca. Chcemy 
zaprosić do spojrzenia wspólnie w górę, w stronę piękna i istoty 
wigilijnego wieczoru. Chcemy usiąść obok siebie w grudniowy 
zimowy dzień i ogrzać serca ciepłym słowem oraz przytuleniem. 
Chcemy zapukać do rodzinnych i sąsiedzkich drzwi, by przełamać się 
opłatkiem i wyrazić  szczęśliwego 2018 roku. Chcemy po prostu być 
blisko.

Społeczność Szkoły Podstawowej W Słubicach
 

zjednoczony z Bogiem, bo naprawdę kochał Go. Mówił, że modlitwa 
jest mówieniem do Boga i słuchaniem Boga. Wszystkie jego książki 
były przemodlone przed Bogiem. Można powiedzieć, że jego przemó-
wienia, dokumenty były pisane z Panem Bogiem na kolanach.
Przyjaciel papieża Kardynał Stanisław Dziwisz opowiadał, że niejedno-
krotnie był świadkiem, jak Papież wstawał w nocy i szedł do kaplicy, 
aby się pomodlić.  Często spędzał całą noc na modlitwie. On był 
niezwykły, po prostu święty! Jan Paweł II był bardzo pracowity i nigdy 
nie narzekał, nawet wtedy, gdy bardzo cierpiał. Był nade wszystko 
człowiekiem miłości – miłości Boga, z której płynęła miłość do bliźnie-
go. Ojciec Święty miał wielkie zaufanie do Boga, wiedział, że Chrystus 
jest z nim i prowadzi go. Patrzył więc z nadzieją w przyszłość.
Naszym Patronem jest święty człowiek, który bardzo kochał Pana 
Boga i był Jemu posłuszny. Papież jest dla nas świadkiem, bo pokazał 
nam, że świętość choć jest trudna, to można ją osiągnąć. My też w 
szkole powinniśmy być dobrzy dla siebie, słuchać rodziców, nauczycie-
li, bo uczą nas szacunku, szlachetności, pracowitości. Powinniśmy 
sobie nawzajem przebaczać, kochać drugiego człowieka, stawiać 
Boga zawsze na pierwszym miejscu i pamiętać o modlitwie!! To 
wymagające zadania, ale piękne! I warto je każdego dnia podejmo-
wać! Bo ten trud daje szczęście! I przybliża nas do Chrystusa! A to jest 
najważniejsze!”.
Jakie były wrażenia uczniów po przedstawieniu? Oto niektóre wypo-
wiedzi:
Bardzo podobało mi się przedstawienie. Dzieci były super przebrane 
za świętych, było kolorowo i cudownie! Ja miałam strój św. Agaty, 
dostałam miłą nagrodę. Agatka Domżałowicz
Najlepsza była piosenka „Góry do góry, dziecięca wiara”, wszyscy w 
sali ją śpiewali, każdy ją zna, stała się hitem w naszej szkole.  Już się 
bałem, że nie uda mi się przyjść na przedstawienie, bo złamałem 
nogę, ale ubłagałem mamę i zgodziła się. Miałem strój Michała Archa-
nioła. Też podobały mi się nagrody. Michał Łukasiak
Ja przebrałam się za Anioła. Tańczyłam, śpiewałam i modliłam się ze 
wszystkimi. Karina Bogiel
Ja byłem św. Adamem i bardzo cieszę się, że mogłem wystąpić w tym 
przedstawieniu. Adam Jaworski
Ja nie przebrałam się za świętą, ale przedstawienie bardzo podobało 
mi się! Piosenki, stroje, tańce, wszystko w ogóle mi się podobało!  
Dominika Wasilewska
Nam najbardziej podobał się strój naszego kolegi Michała, miał super 
miecz i duże skrzydła, fajnie wyglądał. Antoś Robak i Natan Śliwiński 
My najbardziej lubimy śpiewać piosenki „Barkę” i „Duchu Święty 
przyjdź”. Jeden chłopiec z zerówki, Kamil, przebrał się za św. Francisz-
ka i przyniósł gołąbki, to było ekstra! Podobało nam się. Ilona Górecka, 
Malwina Sikora i Gabryś Warmke
Moją uwagę zwróciła dekoracja przy obrazie Papieża, była bardzo 
delikatna, ale wymowna. Podobało mi się Despacito w wykonaniu 
Franka. Izabela Grzybowska
Wszystkie stroje były przepiękne! Moja siostra Alicja bardzo chciała 
wziąć udział w konkursie i  przebrała się za Maryję, bardzo ładnie 
wyglądała. Mama poprosiła krawcową o uszycie stroju. Widziałem, że 
Alicja na przedstawieniu była szczęśliwa. Antoni Dylicki
Moja siostra Ilonka też wystąpiła w przedstawieniu, chciała być 
Maryją. Miała już częściowo strój w domu, a mama dodatkowo  
przygotowała jej welon i pelerynkę. Kacper Górecki
Mój kolega z klasy, Krzysiek Robak, bardzo ładnie recytował wiersz 
Karola Wojtyły pt. „Emilii, Matce mojej”. Wsłuchiwałem się w słowa 
Papieża. To był ładny dzień, każdy ubrany na galowo i tak jakoś było w 
szkole świątecznie i radośnie, tak inaczej, chyba Jan Paweł II był z nas 
dumny w niebie. Filip Krystecki
 Podczas przedstawienia uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie 
na przebranie się za wybranego przez siebie świętego, prezentowali 
się w swoich strojach. Pomysły rodziców i dzieci przerosły nasze 
oczekiwania. Wśród dziewczynek dominowały postacie Maryi i 
Aniołów, ale była też i Matka Teresa z Kalkuty, bł. Karolina Kózkówna, 
św. Filomena, św. Barbara, św. Anna, św. Ewa, św. Królowa Jadwiga, 
św. Zofia, św. Agata i św. Zuzanna. Chłopcy najchętniej przebierali się 
za św. Dominika Savio, św. Franciszka, św. Józefa, św. Antoniego, św. 
Maksymiliana, św. Mikołaja i św. Jana Pawła II. 
Serdecznie dziękuję uczniom i rodzicom za duży wkład pracy w 
przygotowanie strojów, za wspaniałe pomysły i ogromne zaangażowa-
nie. 

Pielgrzymka uczniów, rodziców i nauczycieli do Częstochowy na 
zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II

„Idźmy naprzód z nadzieją!” Pod takim hasłem odbyła się XVII 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH
nych złodziei, merdającego ogonkiem psiaka i pierwszą miłość. Po 
filmie zajrzeliśmy jeszcze na małe co nieco do McDonald'sa i około 
godziny 16 byliśmy z powrotem. W opinii większości to był fajny 
Dzień Chłopaka.

Andrzejkowa tradycja
Kolejny raz zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły na „andrzejkowe 
popołudnie z wróżbami”. Przygotowaliśmy dobrą muzykę do tańca 
oraz wiele zabaw z wróżbami. Wszyscy chcieli dowiedzieć się co 
przyniesie ten kolejny rok i czy spełnią  się marzenia  w czasie, do 
następnych „andrzejków”, oczywiście. Nie mogło zabraknąć również 
zabawy z laniem wosku przez dziurkę od klucza oraz  tej z ustawia-
niem butów. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

Samorząd uczniowski
Międzypowiatowe biegi przełajowe

Dnia 9.11.2017 w Podgórzu odbyły się Międzypowiatowe Biegi 
Przełajowe z  okazji Święta 11-go Listopada. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się uczniowie SP w Świniarach
W kategorii V klasa
II miejsce Maja Robak
W kategorii VI klasa
VI miejsce zdobyła Nikola Ambroziak
Miejsca pozostałych uczniów SP Świniary
XI miejsce - Mikołaj Cichosz
XIII - Zuzanna Milczarska
XVI - Oktawia Marszałek
XX - Wanessa Marszałek
XXXV - Mateusz Siemiński
47 - Bartek Smolarek
67 Paweł Dymowski
W każdym biegu brało udział od 110 do 170 uczniów z 29 szkół 
podstawowych

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w 
Świniarach

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej 
Europy i Polski. Kiedy Niemcy w lasku Compiégne pod Paryżem 
podpisali rozejm kończący I wojnę, Rada Regencyjna w Warszawie 
przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli 
Polska odzyskała suwerenność. Na uroczyste świętowanie przyszło 
nam jednak jeszcze poczekać kolejnych 50 lat (1939-1989). Dopiero 

„Przedszkolak poznaje”
To tytuł innowacji pedagogicznej, jaką realizuje nauczycielka wycho-
wania przedszkolnego, Pani Małgorzata Witkowska, z grupą dzieci 
przedszkolnych. Innowacyjność polega na stosowaniu ciekawych, 
niestandardowych metod pracy z dziećmi opartych na obserwacji, 
doświadczaniu, eksperymentowaniu, praktycznym działaniu. Wyko-
rzystując mikroskopy, lupy, lornetki dzieci poznają otaczający je 
świat, zjawiska przyrodnicze. Dzieci dostrzegają to, czego wcześniej 
nie widziały, szukają przyczyn dostrzeżonych zjawisk, szukają odpo-
wiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje?
Tworzenie tęczy na talerzu, barwienie kwiatów, sprawdzanie gęsto-
ści różnych substancji, budowanie  własnej klepsydry – to  jedne z 
wielu działań naszych przedszkolaków. A wiele jeszcze ważnych 
wyzwań przed nimi. Należy podkreślić duże zaangażowanie 
rodziców naszych przedszkolaków w realizowaniu innowacji, za co 
składam serdeczne podziękowania.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.spswi-
niary.dl.pl , gdzie na bieżąco prezentowane są efekty  działań przed-
szkolaków oraz inne wydarzenia w naszej szkole.

Jolanta Sokołowska
Wyjazdowy Dzień Chłopca

W tym roku uczniowie zdecydowali, że zamiast prezentów na Dzień 
Chłopca wolą wycieczkę do Płocka. W programie: Adrenalina Park 
Trampolin, seans filmowy i tradycyjnie McDonald's. 4 października 
uczniowie klas III - VII z opiekunami wyruszyli autokarem do Płocka. 
ADRENALINA PARK TRAMPOLIN to jedyny w Płocku kompleks 
trampolin będący najlepszym miejscem do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Skakanie na trampolinach to nie tylko wysiłek fizycz-
ny, ale również super zabawa. Stanowi mocną dawkę energii i 
poprawia samopoczucie. Uczniowie mieli do dyspozycji: trampoliny, 
baseny z gąbkami, ścieżki akrobatyczne, strefy koszykówki i piłki 
ręcznej. Wykwalifikowany opiekun udzielał wskazówek i rad jak 
bezpiecznie wykonywać salta. Nie obeszło się bez drobnych kontuzji 
i otarć, ale w tego typu zabawach to normalne.
Po szaleństwach na trampolinach można było odpocząć w kinie 
Helios i obejrzeć polski film przygodowy "Tarapaty" w reżyserii 
Marty Karwowskiej.  To sprawnie opowiedziana, żartobliwa i jedno-
cześnie trzymająca w napięciu historia. Mamy  podróż w przeszłość, 
zaginione dzieło Pabla Picassa, pozornie niemiłą ciotkę, sympatycz

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
dążenia Polaków do odzyskania wolnej, niepodległej Ojczyzny, a  
chór szkolny wykonał  pieśni patriotyczne związane ze Świętem 
Niepodległości.
   11 listopada przedstawiciele  szkolnej społeczności,  wzięli udział w 
marszu do pomnika powstańców styczniowych, niosąc biało- 
czerwone flagi, aby  wyrazić nasz patriotyzm i   pamięć o tych, którzy 
zginęli walcząc o wolność Polski.                                                       red.

    Dnia 10 listopada bieżącego roku w naszej szkole obchodziliśmy 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akade-
mia została przygotowana przez panią Jolantę Wodowską, panią 
Magdalenę Durmaj oraz pana Łukasza Bartosiaka. Uczniowie 
uczęszczający na zajęcia koła teatralnego i historycznego przedsta-
wili inscenizację pt. „Lekcja historii”, która przypomniała nam 
wszystkim przyczyny upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej oraz 



Ambroziak z kl. VI, Natalii Sadokierskiej z kl. VII i Kuby Cierpikowskie-
go z kl. VI. W konkursie "Co wiem o Józefie Piłsudskim?" najlepiej 
wypadła Natalia Sadokierska z kl. VII ( I miejsce) oraz Ewa Józwik z kl 
VII (II miejsce) i Klaudia Wolińska  z kl. VI (III miejsce). Wszyscy 
otrzymali dyplomy, upominki i słodycze.     
Wszystkim uczestnikom  dziękujemy za udział i zaangażowanie!

 E.Krajewska
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- SZKOLNE URODZINY PLUSZO-

WEGO MISIA
Pluszowe, kolorowe, duże i małe odwiedziły naszą szkołę. Mowa 
oczywiście o  misiach, które dzieci przyniosły do szkoły z okazji dnia 
25 listopada, czyli Światowego Dnia Pluszowego Misia.  Dla naszej 
społeczności dzień ten kolejny już raz był okazją do wspólnego 
świętowania urodzin pluszowego misia. Zorganizowaliśmy wystawę 
ukochanych pluszaków, zaśpiewaliśmy wszystkim misiom tradycyjne 
„Sto lat”, bawiliśmy się wspólne podczas zabawnych konkursów.  
Imprezę poprowadzili uczniowie klas starszych. Pani Dyrektor 
Jolanta Sokołowska przeczytała dzieciom fragmenty przygód 
Kubusia Puchatka. Dla dzieci był to bardzo radosny czas, który mogły 
spędzić w szkole ze swoim najwierniejszym przyjacielem- misiem.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
Razem ze Świętem Misia podsumowujemy inny ważny dzień w 
naszej szkole- Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  Uczniowie wspólnie z 
wychowawcami wybrali najżyczliwsze osoby z każdej klasy. Wyróż-
nieni uczniowie otrzymali dyplomy i słodkie upominki. W ramach 
Dnia Życzliwości ogłoszono akcję pod nazwą „Zrób coś miłego dla 
kogoś innego”. Swoje dobre uczynki uczniowie zapisują na serdusz-
kach i umieszczać je będą na szkolnym drzewku życzliwości. Mamy 
nadzieję, że będzie ich wiele.                     I.Kowalczyk, M.Witkowska

w 1989 roku Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił na 
nowo  dzień 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości. 
Dzisiaj to we współczesnej Polsce jedno z najważniejszych świąt 
państwowych i patriotycznych. Świętując to wydarzenie, warto 
zastanowić się jak trudną i długą drogę Polska musiała pokonać do 
odzyskania niepodległości. Pamięć o tych wydarzeniach jest naszą 
powinnością. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę tego wydarzenia. 
W naszej szkole od kilku lat obchodzimy Święto Niepodległości w 
sposób aktywny - organizujemy rajdy. Tegoroczny V Rajd Niepodle-
głości odbył się 13 listopada. Trasa jak zwykle została przygotowana 
przez p. Dariusza Jarosa i biegła tym razem  w pobliżu Wisły. Uczest-
nicy (uczniowie klas IV - VII z wychowawcami) mieli do pokonania ok. 
6 km.  W trakcie marszu trzeba było odnaleźć ukryte zadania 
(związane z wydarzeniami 1918 roku) i je rozwiązać. W tym roku 
najlepszymi znawcami tematu okazali się uczniowie klasy VI, 
pozostałe zespoły zajęły równorzędne drugie miejsca. W tym 
samym czasie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III 
wykonywały prace plastyczne, uczyły się wierszyków o symbolach 
narodowych. Podsumowaniem V Rajdu Niepodległości było wręcze-
nie dyplomów oraz prezentacja mul�medialna przygotowana przez 
uczennicę klasy VI Klaudię Wolińską. Dowiedzieliśmy się dlaczego 
nasz kraj dostał się pod panowanie Rosji, Austrii i Prus,  jak doszło do 
odzyskania niepodległości, obejrzeliśmy zdjęcia, obrazy i filmy 
związane z tym świętem, mogliśmy także wspólnie pośpiewać 
legionowe pieśni.  Nagrodą- niespodzianką dla wszystkich było 
ognisko z kiełbaskami ufundowane przez panią dyrektor (dziękuje-
my). W związku z Świętem Niepodległości odbyły się w szkole 
konkursy: plastyczny (ilustracje do wierszy o ojczyźnie) i wiedzowy o 
Józefie Piłsudskim. Wyróżnione zostały prace plastyczne: Nikoli 

zastosowaniu którego średnia ocen znacznie się podniosła. Na rynek 
weszła tez firma „Dybex” produkująca dyby szkolne dające efekty w 
podnoszeniu dyscypliny na lekcjach, przy zakupie hurtowym 
dołączano gra�sowo „dyscyplinki”. Apel się podobał zarówno 
nauczycielom jak i uczniom którzy dziękowali nauczycielom za trud, 
wyrozumiałość i serce. Życzyli pięknych chwil w pracy zawodowej i 
słońca które rozjaśni każdy dzień oraz pozwoli zapomnieć o troskach 
i kłopotach.  

Urszula Bartosiak Monika Liberacka Anna Bednarek
1 listopada

„Grobami, mogiłami i nagrobnymi pomnikami pisane są dzieje 
każdego narodu. Na cmentarzach można uczyć się historii Polski. 
Dbałość o cmentarze jest wyrazem pamięci i czci wobec zmarłych 
oraz dbałością o pamięć historyczną”. Uczniowie gimnazjum pamię-
tają o bezimiennych mogiłach żołnierzy poległych na naszej Ziemi 
Słubickiej w czasie II wojny światowej dlatego sprzątają groby, 
stawiają kwiaty, zapalają znicze, a w dzień 1 listopada pełnią wartę 
honorową przy grobach żołnierskich.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Jak każdego 
roku tak i w tym również poświęciliśmy apel okolicznościowy  kolej-
nej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz żołnierzom poległym 
na terenie naszej gminy. Dla nielicznych  już mieszkańców naszej 
gminy pamiętających dzień 1 września jeszcze bardziej w pamięci 
tkwią dni 16 i 17 wrzesień kiedy to Słubice były zbombardowane 
przez Niemców ponieważ tu właśnie toczyła się końcówka „Bitwy 
nad Bzurą” 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
18 października 2017 odbył się apel przygotowany przez Samorząd 
Szkolny dla wszystkich pracowników szkoły. W dniu tym również do 
naszej szkoły zawitali przedstawiciele różnych firm handlowych 
oferujący artykuły  i pomoce szkolne niezbędne we wdrażaniu 
nowego systemu edukacji. Firma „Coloring life” zaoferowała różowe 
okulary zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów które mogą zrewo-
lucjonizować przestarzały  system oceniania. Z kolei forma „Młotex”  
przedstawiła najnowszy zestaw do wbijania wiedzy do głowy, po 
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wolności przedstawiona w ten sposób bardzo zaciekawiła publicz
ność. Piękne dekoracje, stroje typowe dla przedstawianych epok 
tworzyły charakter bardzo odświętny, uroczysty i ponadczasowy. 
Tragiczne wydarzenia zostały przedstawione w losach biednej 
wiejskiej rodziny. Inscenizacja pozwoliła wszystkim nam pochłonię-
tym codziennością rozbudzić w sobie uczucie patriotyzmu zadumy 
nad losami  Ojczyzny.

17 listopada
W ten dzień uczniowie gimnazjum oraz klasy VII mogli przebrać się 
w stroje „retro”. Preferowane były lata 60-te, 70- te, 80- te. Ucznio-
wie mieli możliwość wyciągnąć z szafy stare ubrania swoich 
rodziców, a więc szerokie , krótkie spódnice, spodnie dzwony, 
obowiązkowo też ciemne okulary.  Można było tez mieć makijaż i to 
najbardziej podobało się dziewczynom. Obowiązywała  zasada „ 
uczeń przebrany= uczeń nie pytany”  

11 listopada 
Uczniowie wraz z opiekunem SU brali udział w uroczystości gminnej 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy świętej 
wszyscy uczestnicy tej uroczystości przeszli  na cmentarz, złożyli 
kwiaty, oddali hołd poległym, a następnie skierowali się pod kopiec 
upamiętniający pomordowanych powstańców styczniowych oraz 
mieszkańców gminy którzy stracili życie ponieważ pomagali 
powstańcom. 

13 listopada
W ramach projektu edukacyjnego „Polska Mój Kraj – Moja Ojczy-
zna” uczniowie klas II b i III b wraz z opiekunami panią Justyną  
Gajewską , panią Iwoną Krzewicką i panem Dariuszem Krzewickim 
przygotowali ciekawą inscenizację związaną z 99 rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Kanwą montażu była historia 
poranionego orła, symbolizującego naszą Ojczyznę. Historia utraty  

cych w rejonie operacyjnym JRG nr 2 w Płocku. W ćwiczeniach 
udział wzięli druhowie z OSP w Słubicach. 26-go października w 
Iłowie odbyło się szkolenie dla oficerów wsparcia, Dowódców 
Powiatowych Plutonów Ratowniczych „Ulewa” rejonu zachodniego, 
jednostkę OSP w Słubicach reprezentował Prezes OSP – Marek 
Tarka.
Wydarzenia społeczne i kulturalne są zawsze ważne dla lokalnej 
społeczności, dlatego też biorą w nich również udział strażacy ochot-
nicy, którzy często obok uczestnictwa włączają się również w przygo-
towania i organizację wielu uroczystości.
•2-go lipca strażacy z OSP w Wiączeminie Polskim zorganizowali 
kolejną edycję pikniku pn. Powitanie Lata.
•7-go lipca druhny i druhowie z OSP w Słubicach włączyli się w akcję 
zbiórki krwi, którą koordynowała KM PSP w Płocku. W akcji udział 
wzięli: Aleksandra Witczewska, Ewa Jabłońska, Marek Tarka i Marek 
Bogiel.
•30-go lipca przy strażnicy OSP w Słubicach odbyło się poświęcenie 
samochodów bojowych, w ramach wspomnienia w Kościele Św. 
Krzysztofa – patrona kierowców.
•1-go sierpnia strażacy z OSP w Słubicach, dźwiękami syren, uczcili 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
•6-go sierpnia Orkiestra Dęta i strażacy z OSP w Słubicach wzięli 
udział w uroczystości zaślubin Kapelmistrza Orkiestry – Druha 
Szymona Ogrzebacza.
•9-go sierpnia z żalem pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę i 
przyjaciela Druha Ryszarda Krasę. W uroczystościach wzięły udział 
poczty sztandarowe OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie oraz druho-
wie OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w 
Grzybowie.
•15-go sierpnia w uroczystej Mszy Świętej z okazji odpustu parafial-
nego uczestniczył poczet sztandarowy OSP w Słubicach oraz druho-

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy przy likwidacji zagrożeń brały 
udział jednostki OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach oraz OSP w 
Juliszewie. Ratownicy interweniowali przy, aż 97 zdarzeniach. 
Najwięcej, bo aż, 51 razy strażacy działali przy innych zdarzeniach, 
głównie likwidacji skutków nawałnic. Warto wspomnieć, iż przy tego 
typu działaniach na terenie gminy Słubice zaangażowane były 
jednostki OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie, które 
wspierane były przez jednostki OSP z gminy Gąbin i jednostki PSP. 
Dodatkowo druhowie z OSP w Słubicach pomagali przy usuwaniu 
skutków nawałnicy w gminie Staroźreby, gdzie pracował podnośnik 
z koszem, oraz w rejonie operacyjnym Komendy Powiatowej PSP w 
Żninie, w województwie Kujawsko-Pomorskim, gdzie ratownicy z 
OSP w Słubicach udali się w ramach plutonu Wichura KM PSP w 
Płocku, w skład którego weszły zastępy z JRG nr 3 w Płocku, OSP w 
Gąbinie, OSP w Łącku i OSP w Słubicach. 26 interwencji dotyczyło 
likwidacji zagrożenia związanego z obecnością owadów 
błonkoskrzydłych – głównie szerszeni. Strażacy 15 razy podejmowali 
również działania w związku z powalonymi drzewami lub zwisający-
mi nad drogami złamanymi gałęziami. W tym czasie dochodziło 
również do pożarów lasów oraz pożarów budynków mieszkalnych. 
Ratownicy interweniowali przy pożarach budynków mieszkalnych w 
miejscowościach: Leonów, Słubice, Piotrkówek oraz Czermno, 
gmina Gąbin. Najtragiczniejszym ze zdarzeń był wybuch gazu do 
jakiego doszło w budynku mieszkalnym w miejscowości Słubice. W 
tym zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby, w tym kilkumie-
sięczne dziecko. Przy zdarzeniach związanych z pożarami strażacy 
interweniowali w sumie 12 razy. Dochodziło również do zdarzeń 
drogowych, których było łącznie 8. Niestety jedno z nich zakończyło 
się tragicznie.
W tym okresie czasu, w Łącku, odbyły się ćwiczenia z zakresu ratow-
nictwa technicznego, dla jednostek włączonych do KSRG, działają
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RP w Płocku, podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości w 
Płocku.
•11-go listopada druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Słubice 
wraz z Orkiestrą Dętą OSP w Słubicach uczestniczyli w gminnych 
obchodach z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.
•18-go listopada w Soczewce odbyła się kolejna edycja Konkursu 
Ekologicznego dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, które-
go organizatorem było Starostwo Powiatowe w Płocku. W konkursie 
wystartowały cztery drużyny z terenu gminy Słubice: OSP w 
Słubicach, MDP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie. 
Wszystkie drużyny odniosły sukces zajmując III miejsca i otrzymując 
nagrody rzeczowe w postaci węży tłocznych i szelek asekuracyjnych 
oraz okolicznościowe dyplomy.
•25-go listopada, w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Płocku 
odbyło się posiedzenie ZOP ZOSP RP w Płocku. Gminę Słubice repre-
zentowali Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Słubice – 
Krzysztof Dylicki, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Marek 
Tarka, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego – Dariusz Woliński i 
Ryszard Olczak
•1-go grudnia w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w 
Słubicach odbył się koncert na rzecz osób poszkodowanych w 
tragicznych zdarzeniach (pożar i wybuch gazu) na terenie gminy. 
Częścią koncertu był również występ Orkiestry Dętej OSP w 
Słubicach.
•2-go grudnia, strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gminy Słubice udali się do Oddziału Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do Płocka, gdzie oddali 
krew dla Bruna. W akcji wzięli udział druhna i druhowie z OSP w 
Słubicach, OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach - 
Ewa Jabłońska, Marek Bogiel, Wiesław Milczarek, Mirosław Dutkie-
wicz, Sebas�an Wasilewski, Bogdan Nowicki, Dominik Milczarek i 
Jakub Maślanka. Dodatkowo, również w ciągu tygodnia, dla chłop-
czyka krew oddali druhowie z OSP w Juliszewie: Krzysztof Pliszka 
oraz Rafał Szymczak.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: www.osp.com.pl/mazowieckie/ploc-
ki/Slubice/OSP-Slubice                                                      Michał Dylicki

wie z jednostek OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybo-
wie.
•15-go sierpnia w godzinach wieczornych, przy strażnicy OSP w 
Słubicach odbyła się tradycyjna zabawa odpustowa zorganizowana 
przez strażaków.
•1-go września w godzinach porannych odbyły się symboliczne 
uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej, w których 
udział wzięły Poczty Sztandarowe OSP w Słubicach i OSP w Julisze-
wie oraz strażacy z OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP w Julisze-
wie i OSP w Grzybowie
•3-go września w Drobinie odbyły się Dożynki Powiatowe. W 
przygotowaniach stoiska Gminy Słubice pomagali druhowie z OSP w 
Słubicach.
•16-go września w Gąbinie odbyły się Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze, w których Gminę Słubicę reprezentowała drużyna 
męska OSP w Łaziskach w składzie: Michał Dylicki – dowódca, Mate-
usz Buła, Roman Buła, Dariusz Buła, Łukasz Cichosz, Kamil Duda, 
Sebas�an Chaber, Jakub Robak i Jakub Maślanka. Ostatecznie 
uplasowała się ona na 13 miejscu po walce i wielkim zaangażowa-
niu.
•26-go września w siedzibie Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się 
posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słubicach.
•8-go listopada Zespół Ludowy Grzybowianki zorganizował „Potań-
cówkę”, pomocy przy organizacji udzielili druhowie z OSP w 
Słubicach.
•28-go października w Teatrze „Kamienica” w Warszawie odbyła się 
Gala Straży Pożarnych, której organizatorem był PKN ORLEN oraz 
Fundacja Orlen Dar Serca. W imieniu OSP w Słubicach, symboliczny 
czek na zakup sprzętu odebrał Prezes – Marek Tarka.
•10-go listopada, na zaproszenie Właściciela Pałacu w Słubicach – 
Sławomira Ambroziaka, delegacja OSP w Słubicach, w składzie 
Prezes – Marek Tarka i Sekretarz – Michał Dylicki, wspólnie z 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Słubicach – Mariuszem 
Bartosem, uczestniczyła w obchodach z okazji Święta Niepodległo-
ści w Iłowie.
•11-go listopada druhowie z OSP w Słubicach: Prezes – Marek Tarka, 
Sekretarz – Michał Dylicki oraz Leszek Zwierzchowski, stanowili 
asystę dla sztandaru Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

Informowaliśmy mieszkańców, że zmianie uległy wytyczne w 
sprawie realizacji Programu, które weszły w życie od 1 stycznia 
2017r. Zgodnie z nowymi wytycznymi zmieniło się kryterium docho-
dowe (podwyższono kryterium). Obecnie pomocą żywnościową w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być 
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
(tj. m.in. bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, długotrwale 
chorzy), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodo-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w okresie od 
marca do czerwca 2017 r. wydawał artykuły żywnościowe w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. W ramach Podprogramu 2016, który trwał od 
sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. wydano ponad 18 ton żywności, 
którą otrzymało ponad 500 mieszkańców z terenu gminy Słubice. 
Osoby, które chciały skorzystać z pomocy żywnościowej zgłaszały się 
do tut. Ośrodka po skierowanie.
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mie 2017, aby zgłaszały się do Ośrodka celem otrzymania skierowa-
nia. Dotyczy to także osób, które korzystały z Podprogramu 2016 do 
czerwca br., bowiem do Podprogramu 2017 wymagane jest nowe 
skierowanie.

Jacek Laska

wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 
zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 
Aktualnie w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. realizuje-
my Podprogram 2017. GOPS w Słubicach informuje mieszkańców 
gminy kwalifikujących się do pomocy żywnościowej w Podprogra-

 
 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W NASZEJ GMINIE

ZAPROSZENIE

Milczarek i wójt Gminy Słubice Krzysztof  Dylicki. Za szczególne 
zaangażowanie w działania profilaktyczne samorządu wyróżniono 
panie Zofia Berebecka i Małgorzata Durma, które otrzymały certy-
fikat kampanii ZTU. Dziękuję serdecznie dzieciom za udział w 
konkursie. Zachęcam do brania udziału w kolejnych edycjach 
kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 28 listopada 2017 roku, w 
Szkole Podstawowej w Słubicach, zostało przeprowadzone 
praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Przeprowadzili je ratownicy medyczni. W szkoleniu 
wzięły udział dzieci z klas od I do VI. Łącznie zostało przeszkolo-
nych około 190 dzieci. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Słubicach uprzejmie informuje, że spotkania grupy ,, Nadzieja” 
odbywają się nadal w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o 
godz.15⁰⁰ na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. 
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 24 231 17 44 lub w 
siedzibie GOPS w Słubicach. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Jacek Markowski 

23 października 2017 roku Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Słubicach zorganizowała i sfinanso-
wała warsztaty profilaktyczne ,,RAPPEDAGOGIA”. Były to zajęcia 
dla dzieci oparte na muzyce HIP HOP inspirowane przeszłym 
życiem autora i wykonawcy. Warsztaty odbyły się w Szkole Podsta-
wowej w Świniarach, Szkole Podstawowej w Piotrkówku im. 
Władysława Jagiełły i w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Słubicach. Program został bardzo entuzjastycznie 
przyjęty przez dzieci w nim uczestniczące.  
Udział naszego samorządu w ogólnopolskiej kampanii profilak-
tyczno-informacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ stał się już 
tradycją. W ramach tegorocznej kampanii zorganizowany został  
między innymi konkurs plastyczno-literacki ,,Na skrzydłach 
przyjaźni”. Spośród kilku tysięcy uczniów szkół podstawowych z 
całego kraju, którzy brali udział w konkursie komisja konkursowa 
kampanii ZTU nagrodziła najlepsze prace. Wśród nich znalazło się 
czworo dzieci z naszego gimnazjum. Nagrody zostały wręczone 
podczas uroczystości upamiętniających 99 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę, która odbyła się 13 listopada 2017 
roku w Publicznym Gimnazjum w Słubicach. Nagrody wręczyli 
przewodnicząca Rady Gminy Słubice pani Katarzyna Monika 

* Zaproszenia tej treści skierowane zostały do kobiet urodzonych w 1953 roku i wcześniej oraz mężczyzn urodzonych w 1950 roku i 
wcześniej. Do zobaczenia na spotkaniu
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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy zachęcić do 
refleksji nad tą wielką, Betlejemską Tajemnicą Wcielenia, której radość każdego 

roku staje się naszym udziałem. Na czas radosnego oczekiwania życzymy wszyst-
kim, aby pochylić się nad słowami św. Jana Pawła II, który mówił: „Jak można 

kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.” 
Pamiętajmy zatem, nie tylko w tym wyjątkowym czasie, że dzięki nam, poprzez 

dobro czynione drugiemu, Boże Narodzenie może trwać cały rok.
Niech świąteczny czas upłynie nam wszystkim w rodzinnej atmosferze wspólnoty i 
bliskości, a nadchodzący Nowy 2018 Rok będzie wypełniony szczęściem, wszelką 

pomyślnością i spełnionymi marzeniami.
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