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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, 
jest Boże Narodzenie.
 Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 
 jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności, 
jest Boże Narodzenie.
 Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 
 tym, którzy są przytłoczeni ciężarem �zycznego,
 moralnego i duchowego ubóstwa, 
 jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.
 Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
 pokochał innych przez ciebie,
 Zawsze wtedy, 
 jest Boże Narodzenie.”
    Matka Teresa z Kalkuty



W wykonanych otworach zainstalowano wysokoprzepustowe filtry 
szkieletowe, z ciągłą szczeliną o szerokości 0,75mm. Są to filtry 
typu Johnson, wykonane ze stali nierdzewnej, najlepsze dostępne 
w tej chwili filtry studzienne. W każdym otworze zabudowano filtr 
typu Johnson o długości 10m i o średnicy 300mm a do powierzch-
ni wyprowadzono rury kolumny filtracyjnej wykonane z PVC o 
średnicy 315mm. Filtry posadowiono w najniższych i jednocześnie 
najbardziej wydajnych częściach warstwy wodonośnej i zabezpie-
czono przed zamuleniem poprzez obsypkę żwirkiem filtracyjnym.
Wykonane otwory studzienne poddano badaniom hydrogeolo-
gicznym – pompowaniom badawczym, które pozwoliły na określe-
nie pojedynczej wydajności maksymalnej poszczególnych otwo-
rów przekraczającej 65m3 na godzinę. Łączna wydajność zespołu 
dwóch studni ujęcia przekroczyła znacznie 100m3 na godzinę, co 
pozwoliło na ustalenie bezpiecznej wydajności eksploatacyjnej 
ujęcia na wartość 100m3 na godzinę przy depresji eksploatacyjnej 
zespołu studni ok. 5,5m. Depresja jest to wielkość o jaką obniży się 
zwierciadło poziomu wodonośnego podczas poboru wody z 
wydajnością eksploatacyjną, zatem przy pompowaniu wody z 
wydajnością 100m3 na godzinę woda w rejonie ujęcia obniży się 
do ok. 7,5 – 8m poniżej powierzchni terenu. 
Przebadana w ramach wykonanych robót jakość ujętej wody 
wskazuje, iż jest to woda wysokiej jakości - bardzo dobra i czysta. 
Podstawowy wskaźnik jakości, którym jest przewodność elektroli-
tyczna właściwa wynosi 563 mikroSimens na centymetr (S/cm) i 
jest to wartość niska, poniżej poziomu granicznego dla wód I klasy 
jakości wynoszącego 700 mikroSimens/cm. Zawartość żelaza 
wynosi 1,2 mg/l zaś zawartość manganu 0,14 mg/l. Są to wartości 
niskie aczkolwiek nie pozwalające na uniknięcie uzdatniania wody. 
Woda jest przy tym absolutnie czysta bakteriologicznie.
Reasumując w wyniku wykonanych robót geologicznych i zastoso-
wania najlepszych dostępnych filtrów studziennych typu 
Johnson,dla potrzeb mieszkańców gminy Słubice ujęcie wody 
pitnej, charakteryzujące się wysoką wydajnością i bardzo dobrą 
jakością. Obecnie trwają prace dokumentacyjne zmierzające do 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację ujęcia – 
pobór wody podziemnej i wykonanie obudów studziennych otwo-
rów eksploatacyjnych.

Krzysztof Dylicki - wójt

W dniach od 2 listopada do 30 listopada br. na terenie działki o nr 
ewidencyjnym 34/2 na gruntach wsi Alfonsów wykonywano prace 
i roboty geologiczne zmierzające do wykonania ujęcia wód 
podziemnych, stanowiącego podstawę dla budowy stacji uzdatnia-
nia wody i zasilania w wodę wodociągu gminnego. Prace wykony-
wane były w oparciu o projekt robót geologicznych, zatwierdzony 
decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego. Roboty wykony-
wał Zakład Studniarski Leopolda Śmiałkowskiego w Łodzi.
Projekt przewidywał wykonanie dwóch wiertniczych otworów 
hydrogeologicznych, rozpoznawczo – studziennych, głębionych 
systemem udarowo – obrotowym, do głębokości ok. 25,0m ppt. 
każdy. Otwory projektowano głębić średnicą 458 mm, czyli 18 cali. 
Przewidywano ujęcie pierwszego, czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego zalegającego w utworach piaszczysto – żwirowych 
budujących lewobrzeżny taras akumulacyjny doliny Wisły, zwany 
tarasem kampinoskim.  Taras ten został uformowany podczas 
tworzenia się pradoliny Wisły, w okresie fazy pomorskiej stadiału 
głównego zlodowacenia Wisły (bałtyckiego), przed ok. 15 tysiąca-
mi lat (w okresie pomiędzy 12,4 tys. lat, a 34,9 tys. lat temu). 
Działo się to już po ostatecznym ustąpieniu zlodowacenia z 
większości terenów dzisiejszej Polski, co umożliwiło odpływ wód 
generalnie w kierunku północnym i północno – wschodnim. Czoło 
lądolodu znajdowało się wówczas w rejonie obecnego Pomorza 
Zachodniego, a na południe od niego istniała rozległa pradolina, 
zwana dzisiaj pradoliną Noteci – Warty, którą wody odpływały w 
kierunku zachodnim. Do tej pradoliny od południowego wschodu 
wpadała również pra-Wisła.
Na podstawie wcześniej wykonanego rozpoznania geofizycznego 
spodziewano się w utworach tarasowych doliny Wisły znacznych 
wydajności, a tym samym znacznych zasobów wody pitnej. Roboty 
geologiczne zakończyły się pełnym sukcesem. Wykonano w 
odległości ok. 25m od siebie dwa otwory studzienne – jeden do 
głębokości 27m drugi o głębokości 25m, w których ujęto piaszczy-
sto – żwirową warstwę wodonośną. Zwierciadło wody podziemnej 
w obydwu otworach występowało już na głębokości 2,55 – 2,85m 
poniżej poziomu terenu a warstwa wodonośna występowała do 
głębokości ok. 25m. Na tej głębokości piaski i żwiry vustuliańskie, 
czyli akumulowane w okresie zlodowacenia Wisły, podścielają 
starsze od nich iły zastoiskowe, z okresu wcześniejszego zlodowa-
cenia Wkry.
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odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy Słubice, a część z nich – 
tj. dwie związane z planowaniem przestrzennym w gminie, przed-
stawiła pani Alicja Pejta-Jaworska, uprawniony urbanista. Znaczną 
część analizowanych uchwał stanowiły tzw. uchwały okołobudże-
towe tj. uchwały ustalające wysokość stawek i opłat, które będą 
ponoszone przez płatników w 2017 roku.
Dyskusję na posiedzeniu komisji zdominowała sprawa przyjęcia 
Programu rewitalizacji gminy Słubice na lata 2016-2023. Projekt 
uchwały jak i program przedstawił ustnie pan doradca Krzysztof 
Głowacki. Radni mieli wiele uwag i zapytań do doradcy, szczególnie 
związanych z brakiem w programie inwestycji typu wodociągi, 
remont oczyszczalni ścieków oraz ujęcie w programie budynków 
nie stanowiących własności gminy. Ustalono, że do sesji zostaną w 
programie naniesione zmiany co najmniej w zakresie oczyszczalni.
W przedstawionym przez skarbnik gminy projekcie zmian uchwały 
budżetowej na 2016 rok, po wyjaśnieniach wójta, dodatkowo 
zabezpieczono środki w wysokości 23 tys. zł. Kwota ta przeznaczo-
na zostanie na dokonanie przez Gminę zakupu używanego samo-
chodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym—koszyko-
wym, dla potrzeb OSP Słubice.
Wójt poinformował obecnych, że 2017 rok został ogłoszony 
Rokiem Rzeki Wisły oraz, że starosta płocki jest inicjatorem włącze-
nia gmin i powiatu do obchodów z tym związanych.
29 listopada 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy, na której 
gościem specjalnym był pan Marcin Błaszczyk – dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Płocku. Poinformował on obecnych o 
planach remontu dróg powiatowych na terenie gminy Słubice: w 
roku 2017 remont drogi Grabowiec-Sanniki o długości 2740 m. 
Szacunkowy koszt to 800 tys. zł. Pozostałe 200 tys. planuje się  
przeznaczyć na wykonanie chodnika i drogi powiatowej w kierunku 
Iłowa - droga o długości 700 m i chodnik o długości 500 m. Radni i 
sołtysi mogli na bieżąco zgłosić dyrektorowi problemy związane z 
drogami powiatowymi na terenie gminy. Na wszystkie zadane 
pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi. 
Temat obrad zdominowała, chwilami burzliwa, dyskusja nad 
projektami uchwał dotyczącymi przyjęcia Programu rewitalizacji 
gminy Słubice na lata 2016-2023 oraz zatwierdzenia aktualizacji 
Planu Odnowy Miejscowości Słubice. Projekt uchwały dotyczącej 
rewitalizacji spotkał się z dużą krytyką ze strony radnych, którzy po 
posiedzeniu wspólnym komisji otrzymali program w celu zapozna-
nia się z nim. Odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie udzielał 
obecny na sesji doradca pan Krzysztof Głowacki. Projekt uchwały 
dotyczącej zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości 
Słubice przedstawiła pani Renata Maślanka, która udzieliła 
wyjaśnień w zakresie sytuacji opracowania pierwszego projektu 
planu oraz sytuacji powstałej obecnie, która wymusza konieczność 
jego aktualizacji. W wyniku trwającej dyskusji i udzielanych 
wyjaśnień obie  uchwały zostały podjęte jednakowym stosunkiem 
głosów 10 „za” i 5 „wstrzymujących się”. 
Radni uchwalili stawki podatków obowiązujących na terenie gminy 
Słubice w 2017 roku (podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku, 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 wodociągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone 
ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice, wzrosły w stosunku 
do roku poprzedniego o 1,3%. Ponadto podjęto uchwały w 
sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości Słubice oraz aktualności 

XX sesja Rady Gminy Słubice
26 października 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy, na 
której zostały podjęte uchwały w sprawach: zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016, Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017, określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice, 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2016 rok.
W toku zapytań i interpelacji radni poruszyli między innymi tematy 
związane przedsięwzięciem „Internet dla Mazowsza”, gminnymi 
uroczystościami Dnia Edukacji Narodowej oraz przeprowadzoną 
kontrolą odbioru odpadów komunalnych. Odpowiadając na 
zgłoszone zapytania i interpelacje wójt złożył wyjaśnienia: Ze 
spotkań w starostwie dotyczących Internetu można wywniosko-
wać, że jest problem z wyłonieniem operatora, który zająłby się 
opłatami za korzystanie z tego Internetu jak i samym dostarcze-
niem go do klientów indywidualnych. W trakcie uroczystości z 
okazji Dnia Edukacji wręczałem nagrody pieniężne dla dyrektorów 
oraz nagrodę dla wskazanego nauczyciela w oparciu o wniosek 
dyrektora szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświato-
wych wręczali przyznane przez siebie nagrody pracownikom tych 
placówek. Kontrola odbioru odpadów komunalnych związana była 
z powtarzającymi się skargami mieszkańców na nieodebrane 
pojemniki z odpadami zmieszanymi jak również ze skargami od 
firmy na niewystawione przez mieszkańców pojemniki lub wysta-
wione z opóźnieniem. Kontrola potwierdziła, że w wielu przypad-
kach pojemniki nie zostały wystawione do godziny 8-tej oraz że 
firma Remondis opróżniła wszystkie wystawione pojemniki na 
kontrolowanym terenie. 
Punkt „sprawy różne” zdominowany został przez zgłoszenia dróg 
gruntowych do wysypania piaskiem lub żwirem celem poprawy ich 
stanu jak również zgłoszenia dotyczące naprawy asfaltu na 
drogach gminnych i powiatowych oraz sprawą nowych lamp 
ulicznych. Zainteresowanie wzbudził również fakt wynajęcia przez 
stomatolog pomieszczeń pod prywatny gabinet i brak świadczenia 
usług w tym zakresie.
Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji na 
którym zaprezentowane zostały projekty uchwał podejmowanych 
na sesji.

XXI sesja Rady Gminy
22 listopada 2016 oku odbyło się wspólne posiedzenie komisji przy 
Radzie Gminy Słubice, które prowadziła pani Jadwiga Lewandow-
ska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wiodącym tematem 
posiedzenia było wysłuchanie informacji składanej przez panią 
doktor Dagmarę Nawarrę, o stanie zdrowia mieszkańców oraz 
informacji o planach otworzenia gabinetu stomatologicznego 
przez panią doktor Bogumiłę Kmiecińską. Pani doktor Nawarra 
stwierdziła, że obiekt ośrodka zdrowia po remoncie nie jest do 
końca wykorzystany. Podkreśliła, że ma kłopoty z pozyskaniem 
środków na dodatkowe świadczenia typu rehabilitacja oraz działal-
ność innych specjalistów. Pani doktor Kmiecińska szczegółowo 
zapoznała radnych z procedurami jakie musi wypełnić w 2017 
roku, aby pod koniec przyszłego roku móc świadczyć usługi stoma-
tologiczne w słubickim ośrodku zdrowia, które będę refundowane 
przez NFZ. Treść poszczególnych uchwał wyjaśniali merytorycznie 
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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. 
Poinformował on zebranych o etapie wierceń studni w miejscowo-
ści Alfonsów.          Agata Gościniak

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Słubice oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Podjęto również uchwałę w sprawie powierzenia 
uprawnień Wójtowi Gminy Słubice, dzięki której zmiany stawek 
czynszu w ośrodku zdrowia reguluje wójt gminy a nie rada.
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Bartosiak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Miesz-
kalnictwa, Barbara Kamińska - Sekretarz Gminy Słubice, Henryka 
Bednarek – Skarbnik Gminy Słubice, Jacek Laska - Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania dostojnych Jubilatów i 
gości przez Renatę Przyłogę - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Słubicach. Po powitaniu nastąpiła podniosła chwila dekoracji 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez 
Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta  dekoracji dokonał Krzysztof 
Dylicki - Wójt Gminy Słubice.
Bezpośrednio po dekoracji pogratulował Jubilatom odznaczeń i 
podziękował za wspólne lata przeżyte razem, za trud w wychowa-
niu dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowi-
ska i całej gminy. W dalszej części wystąpienia przytoczył słowa, 
których autorem jest Rabindranath Tagor, indyjski poeta i filozof, 
laureat nagrody Nobla:
„Nie przystawaj dla zbierania kwiatów, by je zachować, ale idź 
naprzód, a kwiaty będą ciągle kwitnąć na Twojej drodze” a następ-
nie zwrócił się do odznaczonych słowami:
„I właśnie ten dzisiejszy Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na 
Państwa z podziwem i chylimy przed Wami czoła z szacunkiem i 
pokorą – to są te najcenniejsze, najpiękniejsze kwiaty na Waszej 
drodze, natomiast rodziny, które przez swój związek założyliście, 
nasza lokalna społeczność, nasza mała Ojczyzna, to jest ta gleba, 
żyzna gleba, na której te kwiaty mogą rosnąć i rozkwitać. Życzę 
Wam, aby na wspólnej drodze życia kwiaty kwitły jak najdłużej, z 
pożytkiem dla Was i Waszych rodzin, z pożytkiem dla Gminy, z 
pożytkiem dla Państwa i Społeczeństwa”.
Po wystąpieniu wójta, również zaproszeni goście składali życzenia 
dostojnym Jubilatom, wręczali listy gratulacyjne oraz drobne 
upominki.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Zespół Ludowy 

„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawany przez 
Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w 
jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecne-
go systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach.
17 listopada br., w sali bankietowej Rafallo w Bończy, pary małżeń-
skie mieszkające na terenie gminy Słubice świętowały jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 
2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, nadał 
"Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" trzynastu parom. Są 
nimi Państwo:
Stanisława i Jan Chudzyńscy
Zofia i Kazimierz Cieślakowie
Zofia i Marian Czarneccy
Anna i Jerzy Dybcowie
Janina i Stanisław Gierasowie
Marianna i Włodzimierz Józwikowie
Teresa i Józef Kiełbasowie
Stanisława i Antoni Kowalczykowie
Janina i Jan Marcowie
Anna i Czesław Nowiccy
Danuta i Wawrzyniec Olkowiczowie
Marianna i Kazimierz Wolińscy
Teresa i Jan Wydrowie      
W tej wyjątkowej uroczystości Dostojnym Jubilatom towarzyszyli:
Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku, Józef Walewski – Radny Rady Powiatu w 
Płocku, Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pełnomocnik Starosty 
Płockiego do spraw współpracy z OSP, ksiądz Roman Batorski – 
Proboszcz Parafii Słubice, Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice, 
Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Łukasz

WYDARZENIA
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO



„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawany przez 
Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w 
jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecne-
go systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach.
17 listopada br., w sali bankietowej Rafallo w Bończy, pary małżeń-
skie mieszkające na terenie gminy Słubice świętowały jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 
2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, nadał 
"Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" trzynastu parom. Są 
nimi Państwo:
Stanisława i Jan Chudzyńscy
Zofia i Kazimierz Cieślakowie
Zofia i Marian Czarneccy
Anna i Jerzy Dybcowie
Janina i Stanisław Gierasowie
Marianna i Włodzimierz Józwikowie
Teresa i Józef Kiełbasowie
Stanisława i Antoni Kowalczykowie
Janina i Jan Marcowie
Anna i Czesław Nowiccy
Danuta i Wawrzyniec Olkowiczowie
Marianna i Kazimierz Wolińscy
Teresa i Jan Wydrowie      
W tej wyjątkowej uroczystości Dostojnym Jubilatom towarzyszyli:
Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku, Józef Walewski – Radny Rady Powiatu w 
Płocku, Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pełnomocnik Starosty 
Płockiego do spraw współpracy z OSP, ksiądz Roman Batorski – 
Proboszcz Parafii Słubice, Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice, 
Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Łukasz

5

li towarzyskie rozmowy.
Wszystkim parom świętującym Złote Gody życzymy jeszcze wielu 
wspólnych lat życia, dobrego zdrowia, spokoju oraz rodzinnego 
szczęścia.

Renata Przyłoga

Grzybowianki”. Występ Zespołu nagrodzony został gromkimi brawami.
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Lampką szampana Pani Katarzyna Milczarek - 
Przewodnicząca Rady Gminy Słubice wzniosła toast. Przy wspól-
nym posiłku, w bardzo miłej atmosferze dostojni Jubilaci prowadzi

WYDARZENIA

Dodatkowo działania w rejonie miejsca zdarzenia były utrudnione 
ze względu na obecność transformatora elektrycznego. Zgodnie z 
harmonogramem ćwiczeń na miejsce docierały kolejno zastępy z 
OSP Słubice, JRG nr 2 w Płocku, JRG nr 1 w Płocku, OSP w Gąbinie, 
OSP w Łaziskach, OSP w Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim. 
Do zadań należało rozpoznanie na miejscu działań, wyznaczenie 
strefy, pomoc poszkodowanym, ewakuacja szkoły oraz neutraliza-
cja zagrożenia chemicznego. 
Ćwiczenia obserwowało wiele osób, w tym m.in.: Starosta Płocki - 
Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, Starosta Powiatu 
Gostynińskiego - Tomasz Matuszewski  Członek Zarządu Powiatu - 
Paweł Jakubowski, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - 
Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna 
Milczarek,  przedstawiciele służb i instytucji oraz zaproszeni 
goście.
Powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Dolina 
Wisły 2016" zakończyło się konferencją główną w sali Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach, podczas której ćwiczący złożyli 
meldunki świadczące o zrealizowaniu zamierzonych celów. Staro-
sta Mariusz Bieniek, podsumowując wydarzenie, podziękował 
wszystkim za ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie podczas 
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.
Za wkład pracy w okresie przygotowania oraz przeprowadzenia 
ćwiczeń specjalny list z podziękowaniem dla pracowników Urzędu 
Gminy oraz strażaków z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Słubicach Starosta Płocki przekazał na ręce Wójta.  Nato-
miast dzieci z przedszkola za wzorową postawę podczas ewakuacji 
otrzymały kosz słodyczy.       Jarosław Lenarcik

W dniach 27 - 28 października 2016 roku na terenie Powiatu 
Płockiego pod kierownictwem Starosty zostały przeprowadzone 
ćwiczenia obronne, których tematem było:
"Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 
przedsięwzięć wynikających z Planów Operacyjnych Funkcjono-
wania Powiatu Płockiego i gmin w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny oraz w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Płockiego".
Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przyjętych rozwią-
zań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jedno-
stek samorządu terytorialnego powiatu płockiego oraz przygoto-
wanie organów gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży do 
realizacji zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz 
osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
W pierwszym dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie syste-
mów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższa-
nia gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów 
Starosty Płockiego oraz organów gmin powiatu płockiego.
28-go października został zrealizowany epizod ćwiczenia praktycz-
nego polegający na katastrofie w ruchu lądowym oraz zdarzeniu 
chemicznym wywołanym przez jednego uczestnika przewożącego 
chemikalia. Wskutek wypadku samochodu osobowego z dostaw-
czym bezpośrednio poszkodowane zostały 4 osoby. 2 z nich zosta-
ły uwięzione w pojazdach.  Następnie rozszczelnieniu uległy zbior-
niki  z toksycznymi substancjami i w wyniku ich zmieszania 
powstała chmura gazowa substancji drażniącej. W wyniku jej 
działania część osób uczestnicząca w zajęciach sportowych na 
boisku szkolnym zasłabła. Zaszła konieczność ewakuacji szkół i 
mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa miejsca zdarzenia. 
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Grzybowianki”. Występ Zespołu nagrodzony został gromkimi brawami.
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Lampką szampana Pani Katarzyna Milczarek - 
Przewodnicząca Rady Gminy Słubice wzniosła toast. Przy wspól-
nym posiłku, w bardzo miłej atmosferze dostojni Jubilaci prowadzi

nia zgromadzeni obejrzeli film pt. „Życie na krawędzi”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się książki o Henryku Sławiku oraz płyta 
z filmem, które wraz z dedykacją można było nabyć od Grzegorza 
Łubczyka.

Wójt podziękował panu ambasadorowi za przyjazd, za wykład, za 
możliwość nabycia książki i filmu. Podkreślił że „pamięć o takich 
ludziach to jest nasz zbiorowy obowiązek, to bardzo ważny 
element współczesnego patriotyzmu. Bo takie piękne, przemil-
czane postacie jak Henryk Sławik pozwoliły na utrzymanie ciężko 
wywalczonej wolności”. Następnie wspólnie z wiceprzewodniczą-
cym Mariuszem Bartosem wręczył byłemu ambasadorowi publi-
kację z dedykacją od władz gminy.

red.

15 listopada w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło 
się spotkanie z byłym ambasadorem RP na Węgrzech Grzegorzem 
Łubczykiem. Spotkanie poświęcone było osobie Henryka Sławika, 
zapomnianego bohatera trzech narodów: polskiego, żydowskiego 
i węgierskiego, uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród 
narodów świata” i Orderem Orła Białego.
W trakcie II wojny światowej Henryk Sławik pomógł ocalić przed 
zagładą około 30 tysięcy polskich uchodźców, w tym pięć tysięcy 
Żydów. Za swoją działalność zapłacił najwyższą cenę – 72 lata 
temu został powieszony w obozie w Mauthausen. Mimo wielkich 
zasług, w powojennej rzeczywistości jego postać została w Polsce 
przemilczana. Sławik na Węgrzech działał na wielu frontach. 
Szukającym bezpiecznego schronienia uchodźcom, zapewniał 
dach nad głową na prowincji, wojskowych pomagał przerzucać na 
Zachód, gdzie dołączali do polskiej armii. Tysiącom Żydów i 
Polaków załatwiał fałszywe dokumenty, potwierdzające aryjską 
tożsamość.
Przez długie dekady bohater trzech narodów był skazany na 
zapomnienie. Należne miejsce w historii próbuje Sławikowi 
przywrócić Grzegorz Łubczyk, były ambasador Polski na 
Węgrzech. Spod jego pióra wyszło wiele publikacji poświęconych 
pochodzącemu z Szerokiej (dziś Jastrzębie Zdrój) działaczowi, w 
tym dwie książki.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt - Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący rady - Mariusz Bartos, proboszcz parafii w Słubicach - 
ksiądz Roman Batorski oraz Sławomir Ambroziak. Podczas spotka

operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w poddziałaniu 
“Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wniosek ten zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. 
O postępach w tej sprawie będziemy informować w kolejnych 
numerach biuletynu.

Krzysztof Głowacki

Projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Słubicach jest jednym z najważniejszych planowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych gminy na najbliższe lata. Pierwszego 
grudnia 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Płocku 
pozwolenie na budowę tej inwestycji.
Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 
4 milionów złotych, Gmina nie jest w stanie samodzielnie sfinan-
sować tego przedsięwzięcia. Dlatego wójt postanowił złożyć
5 grudnia br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach  

WYDARZENIA
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SPOTKANIE Z BYŁYM AMBASADOREM RP NA WĘGRZECH

NASZE PROJEKTY
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH

Projekt dotyczy wyodrębnienia i budowy centralnego placu 
(rynku/ pasażu) w miejscowości Słubice, jako miejsca spotkań, 
integracji mieszkańców, a także identyfikacji tożsamościowej. 
Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wyodrębnienie centralnego 
placu bądź pasażu w Słubicach i stworzenie miejsca spotkań dla 
mieszkańców, ale również miejsca, gdzie turysta będzie mógł się 
zatrzymać, odpocząć, poznać historię Słubic, spędzić czas z rodzi-
ną. Obiekt będzie łączył w sobie estetykę, ład przestrzenny z 
funkcjonalnością i bezpieczeństwem. 
2.Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez rozbudowę i 
adaptację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach; 
projekt zakłada utworzenie świetlicy środowiskowej na bazie 
istniejącego budynku. W tym celu remiza będzie rozbudowana i 
zaadaptowana na cele integracji społecznej mieszkańców. 
3.Wzrost aktywizacji mieszkańców poprzez budowę hali sporto-
wej; 
4.Rewitalizacja Pałacu w Słubicach; Pałac w Słubicach jest obiek-
tem zabytkowym, jest to zespół pałacowo – parkowy, zaprojekto-
wany przez Hilarego Szpilowskiego i wybudowany w XVIII wieku. 
Aktualnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych i znajduje się 
w stanie degradacji, chociaż właściciel czyni starania, żeby obiekt 
nie został zniszczony. Obiekt odznacza się wyjątkowym potencja-
łem, zarówno jeśli chodzi o walory architektoniczno – urbani

29 listopada 2016 r. Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji 
Gminy Słubice na lata 2016-2023. Program został opracowany w 
ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Słubice szansą na wszechstronny rozwój Gminy”,  współfi-
nansowanego ze środków unijnych, tj. Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.  
W ramach realizacji projektu uzyskano wsparcie merytoryczne 
przy opracowywaniu tego dokumentu. Przeprowadzono również 
szeroką akcję edukacyjną dotyczącą definicji i celów rewitalizacji. 
Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie badań społecznych 
w formie ankiet, a także konsultacje społeczne oraz warsztaty, 
które przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas konsultacji mieszkańcy 
mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować problemy społeczne 
oraz propozycje dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wójt 
Gminy Słubice w celu koordynacji i monitorowania rewitalizacji w 
Słubicach,  powołał  Komitet do spraw rewitalizacji.
Przyjęty przez Radę Gminy Program zakłada, że obszarem rewitali-
zacji jest miejscowość Słubice oraz miejscowość Wiączemin Polski 
jako podobszar rewitalizacji. Wśród podstawowych zadań rewita-
lizacyjnych znalazły się:
1.Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w Słubicach poprzez 
budowę Placu Głównego (Rynku) wraz z niezbędną infrastrukturą; 

UCHWALENIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SŁUBICE W LATACH 2016-2023

W dniach 27 - 28 października 2016 roku na terenie Powiatu 
Płockiego pod kierownictwem Starosty zostały przeprowadzone 
ćwiczenia obronne, których tematem było:
"Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 
przedsięwzięć wynikających z Planów Operacyjnych Funkcjono-
wania Powiatu Płockiego i gmin w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny oraz w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Płockiego".
Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przyjętych rozwią-
zań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jedno-
stek samorządu terytorialnego powiatu płockiego oraz przygoto-
wanie organów gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży do 
realizacji zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz 
osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
W pierwszym dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie syste-
mów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższa-
nia gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów 
Starosty Płockiego oraz organów gmin powiatu płockiego.
28-go października został zrealizowany epizod ćwiczenia praktycz-
nego polegający na katastrofie w ruchu lądowym oraz zdarzeniu 
chemicznym wywołanym przez jednego uczestnika przewożącego 
chemikalia. Wskutek wypadku samochodu osobowego z dostaw-
czym bezpośrednio poszkodowane zostały 4 osoby. 2 z nich zosta-
ły uwięzione w pojazdach.  Następnie rozszczelnieniu uległy zbior-
niki  z toksycznymi substancjami i w wyniku ich zmieszania 
powstała chmura gazowa substancji drażniącej. W wyniku jej 
działania część osób uczestnicząca w zajęciach sportowych na 
boisku szkolnym zasłabła. Zaszła konieczność ewakuacji szkół i 
mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa miejsca zdarzenia. 



nia zgromadzeni obejrzeli film pt. „Życie na krawędzi”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się książki o Henryku Sławiku oraz płyta 
z filmem, które wraz z dedykacją można było nabyć od Grzegorza 
Łubczyka.

Wójt podziękował panu ambasadorowi za przyjazd, za wykład, za 
możliwość nabycia książki i filmu. Podkreślił że „pamięć o takich 
ludziach to jest nasz zbiorowy obowiązek, to bardzo ważny 
element współczesnego patriotyzmu. Bo takie piękne, przemil-
czane postacie jak Henryk Sławik pozwoliły na utrzymanie ciężko 
wywalczonej wolności”. Następnie wspólnie z wiceprzewodniczą-
cym Mariuszem Bartosem wręczył byłemu ambasadorowi publi-
kację z dedykacją od władz gminy.

red.

15 listopada w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło 
się spotkanie z byłym ambasadorem RP na Węgrzech Grzegorzem 
Łubczykiem. Spotkanie poświęcone było osobie Henryka Sławika, 
zapomnianego bohatera trzech narodów: polskiego, żydowskiego 
i węgierskiego, uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród 
narodów świata” i Orderem Orła Białego.
W trakcie II wojny światowej Henryk Sławik pomógł ocalić przed 
zagładą około 30 tysięcy polskich uchodźców, w tym pięć tysięcy 
Żydów. Za swoją działalność zapłacił najwyższą cenę – 72 lata 
temu został powieszony w obozie w Mauthausen. Mimo wielkich 
zasług, w powojennej rzeczywistości jego postać została w Polsce 
przemilczana. Sławik na Węgrzech działał na wielu frontach. 
Szukającym bezpiecznego schronienia uchodźcom, zapewniał 
dach nad głową na prowincji, wojskowych pomagał przerzucać na 
Zachód, gdzie dołączali do polskiej armii. Tysiącom Żydów i 
Polaków załatwiał fałszywe dokumenty, potwierdzające aryjską 
tożsamość.
Przez długie dekady bohater trzech narodów był skazany na 
zapomnienie. Należne miejsce w historii próbuje Sławikowi 
przywrócić Grzegorz Łubczyk, były ambasador Polski na 
Węgrzech. Spod jego pióra wyszło wiele publikacji poświęconych 
pochodzącemu z Szerokiej (dziś Jastrzębie Zdrój) działaczowi, w 
tym dwie książki.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt - Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący rady - Mariusz Bartos, proboszcz parafii w Słubicach - 
ksiądz Roman Batorski oraz Sławomir Ambroziak. Podczas spotka

operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w poddziałaniu 
“Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wniosek ten zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. 
O postępach w tej sprawie będziemy informować w kolejnych 
numerach biuletynu.

Krzysztof Głowacki

Projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Słubicach jest jednym z najważniejszych planowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych gminy na najbliższe lata. Pierwszego 
grudnia 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Płocku 
pozwolenie na budowę tej inwestycji.
Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 
4 milionów złotych, Gmina nie jest w stanie samodzielnie sfinan-
sować tego przedsięwzięcia. Dlatego wójt postanowił złożyć
5 grudnia br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach  
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NASZE PROJEKTY

STREFA KULTURY

Projekt dotyczy wyodrębnienia i budowy centralnego placu 
(rynku/ pasażu) w miejscowości Słubice, jako miejsca spotkań, 
integracji mieszkańców, a także identyfikacji tożsamościowej. 
Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wyodrębnienie centralnego 
placu bądź pasażu w Słubicach i stworzenie miejsca spotkań dla 
mieszkańców, ale również miejsca, gdzie turysta będzie mógł się 
zatrzymać, odpocząć, poznać historię Słubic, spędzić czas z rodzi-
ną. Obiekt będzie łączył w sobie estetykę, ład przestrzenny z 
funkcjonalnością i bezpieczeństwem. 
2.Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez rozbudowę i 
adaptację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach; 
projekt zakłada utworzenie świetlicy środowiskowej na bazie 
istniejącego budynku. W tym celu remiza będzie rozbudowana i 
zaadaptowana na cele integracji społecznej mieszkańców. 
3.Wzrost aktywizacji mieszkańców poprzez budowę hali sporto-
wej; 
4.Rewitalizacja Pałacu w Słubicach; Pałac w Słubicach jest obiek-
tem zabytkowym, jest to zespół pałacowo – parkowy, zaprojekto-
wany przez Hilarego Szpilowskiego i wybudowany w XVIII wieku. 
Aktualnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych i znajduje się 
w stanie degradacji, chociaż właściciel czyni starania, żeby obiekt 
nie został zniszczony. Obiekt odznacza się wyjątkowym potencja-
łem, zarówno jeśli chodzi o walory architektoniczno – urbani

29 listopada 2016 r. Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji 
Gminy Słubice na lata 2016-2023. Program został opracowany w 
ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Słubice szansą na wszechstronny rozwój Gminy”,  współfi-
nansowanego ze środków unijnych, tj. Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.  
W ramach realizacji projektu uzyskano wsparcie merytoryczne 
przy opracowywaniu tego dokumentu. Przeprowadzono również 
szeroką akcję edukacyjną dotyczącą definicji i celów rewitalizacji. 
Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie badań społecznych 
w formie ankiet, a także konsultacje społeczne oraz warsztaty, 
które przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas konsultacji mieszkańcy 
mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować problemy społeczne 
oraz propozycje dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wójt 
Gminy Słubice w celu koordynacji i monitorowania rewitalizacji w 
Słubicach,  powołał  Komitet do spraw rewitalizacji.
Przyjęty przez Radę Gminy Program zakłada, że obszarem rewitali-
zacji jest miejscowość Słubice oraz miejscowość Wiączemin Polski 
jako podobszar rewitalizacji. Wśród podstawowych zadań rewita-
lizacyjnych znalazły się:
1.Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w Słubicach poprzez 
budowę Placu Głównego (Rynku) wraz z niezbędną infrastrukturą; 

Przedsiębiorczości.
8.Adaptacja Ochotniczej Straży Pożarnej Juliszew na świetlicę 
socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu; projekt zakłada 
modernizację i adaptację obiektu w Juliszewie na świetlicę socjal-
ną. Projekt wpisuje się w cele rewitalizacji, tj. włączenie społecz-
ne, integrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprawę estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych, zorganizowanie miejsca spotkań i 
integracji mieszkańców, wsparcie osób niepełnosprawnych.
9.Poprawa warunków bytowych, zdrowotnych i środowiskowych 
mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Słubicach; projekt zakłada rozwój i modernizację 
niezbędnej infrastruktury komunalnej; obecnie istnieje deficyt 
infrastruktury, w tym zakresie; w wyniku realizacji projektu nastą-
pi poprawa warunków środowiskowych funkcjonowania miesz-
kańców.

Uchwalony Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym, 
będzie podlegał monitoringowi i ocenie, a w stosownych przypad-
kach modyfikacji i aktualizacji. Program będzie też stanowił 
podstawę do ubiegania się o wspołfinansowanie projektów ze 
środków unijnych.    

Krzysztof Głowacki 

styczne i zabytkowe, jak również potencjał turystyczny, czy gospo-
darczy w kontekście zapewnienia mu odpowiedniej funkcjonalno-
ści. Realizację projektu zakłada się w formule partnerstwa pomię-
dzy właścicielem prywatnym, a Gminą Słubice. Zrewitalizowany 
obiekt stanowił będzie niewątpliwą atrakcję turystyczną, co 
pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy, rozwój usług około-
biznesowych i rozwiązanie głównych problemów społecznych w 
miejscowości, czyli bezrobocia, niskiej aktywności gospodarczej i 
społecznej.
5.Modernizacja i adaptacja byłej szkoły w Bończy na cele miesz-
kań socjalnych; projekt zakłada modernizację i adaptację zdegra-
dowanego obiektu; 
6.Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącze-
minie Polskim; projekt jest przygotowany i realizowany przez 
Muzeum Mazowieckie. Projekt zakłada rozbudowę skansenu 
poprzez adaptację dawnych obiektów. Większość elementów 
będzie zaadaptowana na cele kulturalno – edukacyjne, działal-
ność skansenu i Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Skansen to 
jedyna placówka muzealna poświęcona osadnictwu nadwiślań-
skiemu. Stanowi centrum informacji turystycznej promującej 
region i wyroby takie jak buraczane powidła. Jak potwierdziły 
badania terenowe prowadzone przez muzeum, od wielu lat 
działaniem oczekiwanym zarówno przez mieszkańców gmin 
Słubice, Gąbin, Iłów, powiększające się dynamicznie grono 
miłośników kultury olęderskiej z Polski i zagranicy oraz potomków 
osadników mieszkających obecnie w USA, Kanadzie, Niemczech i 
Holandii. Realizacja projektu przyczyni się do kulturalnego 
zagospodarowania mazowieckiego odcinka projektowanej Wiśla- 
nej Trasy Rowerowej oraz rozwoju bazy noclegowej, bazy agrotu-
rystycznej i gastronomicznej, jaka powstanie w Gminie Słubice.  
7.Rewitalizacja Młyna w Wiączeminie Polskim; projekt zakłada 
remont, adaptację zabytkowego młyna w Wiączeminie Polskim, 
który jest aktualnie w rękach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
Projekt zakłada modernizację, adaptację i rewitalizację społeczną 
obiektu w celu utworzenia Spółdzielni Socjalnej lub Inkubatora  
 

G1 w Wiączeminie Polskim. Wykonawcą zadania była firma Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., Gostynin. 
Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach dotacji z 
rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych.         Renata Maślanka

27 października b.r. komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy 
Słubice dokonała odbioru końcowego wykonanych robót budow-
lanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 
w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 
0+465 o długości 0,465 km”. Przedmiotowa droga stanowi 
połączenie między drogą powiatową Nr 2981W a drogą gminną 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 55 W MIEJSCOWOŚCI WIĄCZEMIN POLSKI

Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
10 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak – pisarką i 
publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak urodziła się w 1966 roku w Warsza-
wie, wychowała się na warszawskim Powiślu, jej rodzice byli 
nauczycielami. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej 
(obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z czasopismami: „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 
2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest  niemal trzydzieści 
tytułów, m.in.: „Krzywe 10”, „Lawenda w chodakach”, „Drugi”, 
„Michał Jakiśtam”, „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga”, „Bardzo 
biała wrona”, która w 2009 r. stała się „Książką Roku – Nagroda 
Literacka Polskiej Sekcji Ibby”. Książki tej autorki cechuje intelek-
tualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Jej 
twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowo-
ścią postaci, również tych drugoplanowych. 
O godzinie 10 wszystkich przybyłych do biblioteki na spotkanie z 

pisarką powitał dyrektor słubickiej biblioteki - Artur Bedyk, który 
w krótkich słowach przedstawił zaproszonego gościa. Tego dnia 
sala kulturalno-oświatowa w bibliotece niemal "pękała w 
szwach". W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób, głównie była 
to młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz około 30 
osobowa grupa młodzieży z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załusko-
wie. Były też członkinie działającego od niedawna w naszej biblio-
tece Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
autorskie to dla czytelników okazja do zobaczenia pisarki „na 
własne oczy”. 
Na spotkaniu z młodymi czytelnikami autorka zdradziła tajniki 
swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg pytań: Co czytu-
je pisarz? Czy to prawda, że każdy może zostać pisarzem? Skąd 
brać pomysły i skąd wiedzieć, które są dobre? Czy wenę można 
jakoś zdobyć? Kiedy pracować twórczo — rano, wieczorem, tylko 
w czwartki czy raczej podczas wakacji? Czy twórca miewa kryzysy, 
jak często i jak sobie z nimi radzi? Co zrobić, gdy powieść jest już 
napisana? Na jakim etapie pracy pojawia się tytuł? Z ogromnym 
poczuciem humoru autorka opowiadała o swoim dzieciństwie, 
latach szkolnych, początkach pisania i o obecnej twórczości. 

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI



15 listopada w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło 
się spotkanie z byłym ambasadorem RP na Węgrzech Grzegorzem 
Łubczykiem. Spotkanie poświęcone było osobie Henryka Sławika, 
zapomnianego bohatera trzech narodów: polskiego, żydowskiego 
i węgierskiego, uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród 
narodów świata” i Orderem Orła Białego.
W trakcie II wojny światowej Henryk Sławik pomógł ocalić przed 
zagładą około 30 tysięcy polskich uchodźców, w tym pięć tysięcy 
Żydów. Za swoją działalność zapłacił najwyższą cenę – 72 lata 
temu został powieszony w obozie w Mauthausen. Mimo wielkich 
zasług, w powojennej rzeczywistości jego postać została w Polsce 
przemilczana. Sławik na Węgrzech działał na wielu frontach. 
Szukającym bezpiecznego schronienia uchodźcom, zapewniał 
dach nad głową na prowincji, wojskowych pomagał przerzucać na 
Zachód, gdzie dołączali do polskiej armii. Tysiącom Żydów i 
Polaków załatwiał fałszywe dokumenty, potwierdzające aryjską 
tożsamość.
Przez długie dekady bohater trzech narodów był skazany na 
zapomnienie. Należne miejsce w historii próbuje Sławikowi 
przywrócić Grzegorz Łubczyk, były ambasador Polski na 
Węgrzech. Spod jego pióra wyszło wiele publikacji poświęconych 
pochodzącemu z Szerokiej (dziś Jastrzębie Zdrój) działaczowi, w 
tym dwie książki.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt - Krzysztof Dylicki, wiceprze-
wodniczący rady - Mariusz Bartos, proboszcz parafii w Słubicach - 
ksiądz Roman Batorski oraz Sławomir Ambroziak. Podczas spotka

operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w poddziałaniu 
“Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wniosek ten zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. 
O postępach w tej sprawie będziemy informować w kolejnych 
numerach biuletynu.

Krzysztof Głowacki

Projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Słubicach jest jednym z najważniejszych planowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych gminy na najbliższe lata. Pierwszego 
grudnia 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Płocku 
pozwolenie na budowę tej inwestycji.
Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 
4 milionów złotych, Gmina nie jest w stanie samodzielnie sfinan-
sować tego przedsięwzięcia. Dlatego wójt postanowił złożyć
5 grudnia br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach  

Projekt dotyczy wyodrębnienia i budowy centralnego placu 
(rynku/ pasażu) w miejscowości Słubice, jako miejsca spotkań, 
integracji mieszkańców, a także identyfikacji tożsamościowej. 
Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wyodrębnienie centralnego 
placu bądź pasażu w Słubicach i stworzenie miejsca spotkań dla 
mieszkańców, ale również miejsca, gdzie turysta będzie mógł się 
zatrzymać, odpocząć, poznać historię Słubic, spędzić czas z rodzi-
ną. Obiekt będzie łączył w sobie estetykę, ład przestrzenny z 
funkcjonalnością i bezpieczeństwem. 
2.Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez rozbudowę i 
adaptację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach; 
projekt zakłada utworzenie świetlicy środowiskowej na bazie 
istniejącego budynku. W tym celu remiza będzie rozbudowana i 
zaadaptowana na cele integracji społecznej mieszkańców. 
3.Wzrost aktywizacji mieszkańców poprzez budowę hali sporto-
wej; 
4.Rewitalizacja Pałacu w Słubicach; Pałac w Słubicach jest obiek-
tem zabytkowym, jest to zespół pałacowo – parkowy, zaprojekto-
wany przez Hilarego Szpilowskiego i wybudowany w XVIII wieku. 
Aktualnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych i znajduje się 
w stanie degradacji, chociaż właściciel czyni starania, żeby obiekt 
nie został zniszczony. Obiekt odznacza się wyjątkowym potencja-
łem, zarówno jeśli chodzi o walory architektoniczno – urbani

29 listopada 2016 r. Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji 
Gminy Słubice na lata 2016-2023. Program został opracowany w 
ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Słubice szansą na wszechstronny rozwój Gminy”,  współfi-
nansowanego ze środków unijnych, tj. Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.  
W ramach realizacji projektu uzyskano wsparcie merytoryczne 
przy opracowywaniu tego dokumentu. Przeprowadzono również 
szeroką akcję edukacyjną dotyczącą definicji i celów rewitalizacji. 
Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie badań społecznych 
w formie ankiet, a także konsultacje społeczne oraz warsztaty, 
które przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas konsultacji mieszkańcy 
mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować problemy społeczne 
oraz propozycje dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wójt 
Gminy Słubice w celu koordynacji i monitorowania rewitalizacji w 
Słubicach,  powołał  Komitet do spraw rewitalizacji.
Przyjęty przez Radę Gminy Program zakłada, że obszarem rewitali-
zacji jest miejscowość Słubice oraz miejscowość Wiączemin Polski 
jako podobszar rewitalizacji. Wśród podstawowych zadań rewita-
lizacyjnych znalazły się:
1.Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w Słubicach poprzez 
budowę Placu Głównego (Rynku) wraz z niezbędną infrastrukturą; 

Przedsiębiorczości.
8.Adaptacja Ochotniczej Straży Pożarnej Juliszew na świetlicę 
socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu; projekt zakłada 
modernizację i adaptację obiektu w Juliszewie na świetlicę socjal-
ną. Projekt wpisuje się w cele rewitalizacji, tj. włączenie społecz-
ne, integrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprawę estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych, zorganizowanie miejsca spotkań i 
integracji mieszkańców, wsparcie osób niepełnosprawnych.
9.Poprawa warunków bytowych, zdrowotnych i środowiskowych 
mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Słubicach; projekt zakłada rozwój i modernizację 
niezbędnej infrastruktury komunalnej; obecnie istnieje deficyt 
infrastruktury, w tym zakresie; w wyniku realizacji projektu nastą-
pi poprawa warunków środowiskowych funkcjonowania miesz-
kańców.

Uchwalony Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym, 
będzie podlegał monitoringowi i ocenie, a w stosownych przypad-
kach modyfikacji i aktualizacji. Program będzie też stanowił 
podstawę do ubiegania się o wspołfinansowanie projektów ze 
środków unijnych.    

Krzysztof Głowacki 

styczne i zabytkowe, jak również potencjał turystyczny, czy gospo-
darczy w kontekście zapewnienia mu odpowiedniej funkcjonalno-
ści. Realizację projektu zakłada się w formule partnerstwa pomię-
dzy właścicielem prywatnym, a Gminą Słubice. Zrewitalizowany 
obiekt stanowił będzie niewątpliwą atrakcję turystyczną, co 
pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy, rozwój usług około-
biznesowych i rozwiązanie głównych problemów społecznych w 
miejscowości, czyli bezrobocia, niskiej aktywności gospodarczej i 
społecznej.
5.Modernizacja i adaptacja byłej szkoły w Bończy na cele miesz-
kań socjalnych; projekt zakłada modernizację i adaptację zdegra-
dowanego obiektu; 
6.Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącze-
minie Polskim; projekt jest przygotowany i realizowany przez 
Muzeum Mazowieckie. Projekt zakłada rozbudowę skansenu 
poprzez adaptację dawnych obiektów. Większość elementów 
będzie zaadaptowana na cele kulturalno – edukacyjne, działal-
ność skansenu i Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Skansen to 
jedyna placówka muzealna poświęcona osadnictwu nadwiślań-
skiemu. Stanowi centrum informacji turystycznej promującej 
region i wyroby takie jak buraczane powidła. Jak potwierdziły 
badania terenowe prowadzone przez muzeum, od wielu lat 
działaniem oczekiwanym zarówno przez mieszkańców gmin 
Słubice, Gąbin, Iłów, powiększające się dynamicznie grono 
miłośników kultury olęderskiej z Polski i zagranicy oraz potomków 
osadników mieszkających obecnie w USA, Kanadzie, Niemczech i 
Holandii. Realizacja projektu przyczyni się do kulturalnego 
zagospodarowania mazowieckiego odcinka projektowanej Wiśla- 
nej Trasy Rowerowej oraz rozwoju bazy noclegowej, bazy agrotu-
rystycznej i gastronomicznej, jaka powstanie w Gminie Słubice.  
7.Rewitalizacja Młyna w Wiączeminie Polskim; projekt zakłada 
remont, adaptację zabytkowego młyna w Wiączeminie Polskim, 
który jest aktualnie w rękach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
Projekt zakłada modernizację, adaptację i rewitalizację społeczną 
obiektu w celu utworzenia Spółdzielni Socjalnej lub Inkubatora  
 

 książki, skąd czerpie pomysły do swych opowieści, jakie są jego 
zainteresowania oraz plany na przyszłość. Na każde z pytań otrzy-
mywali wyczerpującą odpowiedź, a zabawne komentarze pisarza 
często wywoływały wybuch śmiechu wśród zgromadzonej 
widowni. Wiedząc, że jedną z pasji naszego gościa jest kolekcjono-
wanie kubków do kawy ofiarowaliśmy panu Kazimierzowi na 
pamiątkę kubek ze zdjęciem naszej biblioteki. Po spotkaniu z 
autorem można było zakupić książki, które napisał Kazimierz 
Szymeczko oraz uzyskać autograf z dedykacją. Kazimierz Szymecz-
ko dokonał również pamiątkowego wpisu do kroniki naszej biblio-
teki.
„Misio Tulisio” spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa
Podczas tegorocznych Urodzin Pluszowego Misia, imprezy 
integracyjnej dla dzieci organizowanej wspólnie przez Gminna 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach oraz Specjalny Ośrodek Wycho-
wawczy w Mocarzewie wystąpił na naszej bibliotecznej scenie 
Teatr "Maska" z Krakowa z przedstawieniem "Misio Tulisio". 23 
listopada o godzinie 15.30 biblioteczna sala wypełniła się dziećmi, 
które wraz z rodzicami i opiekunami przybyli na "misiową impre-
zę". Wszystkich serdecznie powitał Artur Bedyk, który jednocze-
śnie podziękował sponsorom tego wydarzenia. W tym roku 
wsparcia naszej bibliotece udzielili: Pan Henryk Margol - właściciel 
firmy Henryk Margol Usługi Transportowe, Sala Bankietowa 
"Rafallo", Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w 
Słubicach oraz Sala Zabaw "Gabi Land" z Gąbina. "Misio Tulisio" to 
bajkowa opowieść o tym, jak ważna w życiu jest przyjaźń i szano-
wanie innych, bez względu na pochodzenie czy wygląd.  Celem 
spektaklu było szerzenie postawy braterstwa oraz wzajemnej 
pomocy, uświadomienie dzieciom, że mimo tego iż każdy jest inny 
- ludzie pochodzą z różnych krajów, są wychowywani w odmien-
nych kulturach, każdemu należy się szacunek. Widzowie mogli 
również dowiedzieć się skąd wzięły się pluszowe misie i kiedy 
obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Aktorzy występu-
jący w spektaklu bardzo szybko zdobyli serca dziecięcej widowni. 
Młodzi widzowie często spontanicznie nawiązywali dialog z boha-
terami sztuki. Przedstawienie nie było jedynie fantastyczną 
opowieścią, ale przybrało również formę wspólnej zabawy, w 
której aktywnie uczestniczyły dzieci. Dzieci z wielką radością 
śledziły przygody Misia Tulisia, jego przyjaciółki Kasi, Króliczka-Za-
zdrośniaczka oraz Pani Żabki z Francji. Z cała pewnością wszystkie 
dzieci obecne na spektaklu zapamiętają wspólne odśpiewanie 
Misiowi "Happy Birthday To You" oraz wspólną zabawę z piosenką 
"Pokochaj Pluszowego Misia", podczas której za Pluszowym 
Misiem utworzył się barwny korowód wszystkich młodych widzów 
obecnych na przedstawieniu. Przedstawienie dostarczyło wszyst-
kim wiele radości, a najlepszą recenzją są uśmiechnięte twarze 
dzieci. Dziękujemy aktorom z Teatru "Maska" w Krakowie, mamy 
nadzieję, że będziemy mogli gościć ich jeszcze na naszej biblio-
tecznej scenie.

VII Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia
Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach oraz 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie wspólnie zorga-
nizowały imprezę integracyjną dla dzieci, która rokrocznie 

Opowiadając o swoim życiu Ewa Nowak potrafiła nawiązać dosko-
nały kontakt z młodzieżą, która podczas spotkania nie była jedynie 
biernym słuchaczem lecz prowadziła często dialog i "współuczest-
niczyła" w opowieści autorki. Tematy, którymi zajmuje się Ewa 
Nowak w swoich książkach, to trudne wybory, pokonywanie 
własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki 
o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności 
w odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i 
bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, 
słabość psychiczna lub kalectwo ciała. Poruszając w swojej 
twórczości tematy aktualne i ważne dla młodzieży, pisze o nich w 
sposób szczery i z wielką starannością i zaangażowaniem. To z 
pewnością powoduje, że książki tej pisarki są tak chętnie czytane 
przez młodzież. Na zakończenie spotkania autorskiego Ewie 
Nowak w imieniu czytelników słubickiej biblioteki podziękował 
Artur Bedyk, wręczając autorce pamiątkowy upominek, który 
mamy nadzieję będzie przypominał naszą bibliotekę i to niezwy-
kle udane spotkanie z młodzieżą w Słubicach. Po spotkaniu jak 
zwykle można było nabyć książki autorki oraz uzyskać pamiątkową 
dedykację.

Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko
17 listopada 2016 r. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z 
Kazimierzem Szymeczko, znanym autorem wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie 
Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
Został laureatem międzynarodowego konkursu literackiego 
"Uwierz w siłę wyobraźni". Jest autorem "Historii Polski w 
opowieściach", "Pomolowanej historii " i wielu opowiadań dla 
młodszych dzieci, które publikował między innymi w „Świerszczy-
ku”. Jego powieść "Czworo i kości "otrzymała nominację do nagro-
dy Książka Roku 2011, a powieść "Tetrus" - do nagrody Książka 
Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasa-
dor Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Na spotkaniu gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie i Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Mocarzewie. Kazimierz Szymeczko z wykształcenia 
polonista, od wielu lat pisze książki dla dzieci i młodzieży oraz 
spotyka się ze swymi czytelnikami, dlatego bardzo szybko udało 
mu się nawiązać kontakt z młodzieżą. Młodzi czytelnicy zadawali 
mnóstwo pytań m.in. chcieli wiedzieć, dlaczego nasz gość pisze
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G1 w Wiączeminie Polskim. Wykonawcą zadania była firma Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., Gostynin. 
Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach dotacji z 
rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych.         Renata Maślanka

27 października b.r. komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy 
Słubice dokonała odbioru końcowego wykonanych robót budow-
lanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 
w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 
0+465 o długości 0,465 km”. Przedmiotowa droga stanowi 
połączenie między drogą powiatową Nr 2981W a drogą gminną 

Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
10 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak – pisarką i 
publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak urodziła się w 1966 roku w Warsza-
wie, wychowała się na warszawskim Powiślu, jej rodzice byli 
nauczycielami. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej 
(obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z czasopismami: „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 
2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest  niemal trzydzieści 
tytułów, m.in.: „Krzywe 10”, „Lawenda w chodakach”, „Drugi”, 
„Michał Jakiśtam”, „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga”, „Bardzo 
biała wrona”, która w 2009 r. stała się „Książką Roku – Nagroda 
Literacka Polskiej Sekcji Ibby”. Książki tej autorki cechuje intelek-
tualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Jej 
twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowo-
ścią postaci, również tych drugoplanowych. 
O godzinie 10 wszystkich przybyłych do biblioteki na spotkanie z 

pisarką powitał dyrektor słubickiej biblioteki - Artur Bedyk, który 
w krótkich słowach przedstawił zaproszonego gościa. Tego dnia 
sala kulturalno-oświatowa w bibliotece niemal "pękała w 
szwach". W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób, głównie była 
to młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz około 30 
osobowa grupa młodzieży z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załusko-
wie. Były też członkinie działającego od niedawna w naszej biblio-
tece Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
autorskie to dla czytelników okazja do zobaczenia pisarki „na 
własne oczy”. 
Na spotkaniu z młodymi czytelnikami autorka zdradziła tajniki 
swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg pytań: Co czytu-
je pisarz? Czy to prawda, że każdy może zostać pisarzem? Skąd 
brać pomysły i skąd wiedzieć, które są dobre? Czy wenę można 
jakoś zdobyć? Kiedy pracować twórczo — rano, wieczorem, tylko 
w czwartki czy raczej podczas wakacji? Czy twórca miewa kryzysy, 
jak często i jak sobie z nimi radzi? Co zrobić, gdy powieść jest już 
napisana? Na jakim etapie pracy pojawia się tytuł? Z ogromnym 
poczuciem humoru autorka opowiadała o swoim dzieciństwie, 
latach szkolnych, początkach pisania i o obecnej twórczości. 



Projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Słubicach jest jednym z najważniejszych planowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych gminy na najbliższe lata. Pierwszego 
grudnia 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Płocku 
pozwolenie na budowę tej inwestycji.
Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 
4 milionów złotych, Gmina nie jest w stanie samodzielnie sfinan-
sować tego przedsięwzięcia. Dlatego wójt postanowił złożyć
5 grudnia br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach  

29 listopada 2016 r. Rada Gminy przyjęła Program Rewitalizacji 
Gminy Słubice na lata 2016-2023. Program został opracowany w 
ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Słubice szansą na wszechstronny rozwój Gminy”,  współfi-
nansowanego ze środków unijnych, tj. Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.  
W ramach realizacji projektu uzyskano wsparcie merytoryczne 
przy opracowywaniu tego dokumentu. Przeprowadzono również 
szeroką akcję edukacyjną dotyczącą definicji i celów rewitalizacji. 
Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie badań społecznych 
w formie ankiet, a także konsultacje społeczne oraz warsztaty, 
które przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz Politechniki Łódzkiej. Podczas konsultacji mieszkańcy 
mogli wyrazić swoje potrzeby, zdefiniować problemy społeczne 
oraz propozycje dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wójt 
Gminy Słubice w celu koordynacji i monitorowania rewitalizacji w 
Słubicach,  powołał  Komitet do spraw rewitalizacji.
Przyjęty przez Radę Gminy Program zakłada, że obszarem rewitali-
zacji jest miejscowość Słubice oraz miejscowość Wiączemin Polski 
jako podobszar rewitalizacji. Wśród podstawowych zadań rewita-
lizacyjnych znalazły się:
1.Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w Słubicach poprzez 
budowę Placu Głównego (Rynku) wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 książki, skąd czerpie pomysły do swych opowieści, jakie są jego 
zainteresowania oraz plany na przyszłość. Na każde z pytań otrzy-
mywali wyczerpującą odpowiedź, a zabawne komentarze pisarza 
często wywoływały wybuch śmiechu wśród zgromadzonej 
widowni. Wiedząc, że jedną z pasji naszego gościa jest kolekcjono-
wanie kubków do kawy ofiarowaliśmy panu Kazimierzowi na 
pamiątkę kubek ze zdjęciem naszej biblioteki. Po spotkaniu z 
autorem można było zakupić książki, które napisał Kazimierz 
Szymeczko oraz uzyskać autograf z dedykacją. Kazimierz Szymecz-
ko dokonał również pamiątkowego wpisu do kroniki naszej biblio-
teki.
„Misio Tulisio” spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa
Podczas tegorocznych Urodzin Pluszowego Misia, imprezy 
integracyjnej dla dzieci organizowanej wspólnie przez Gminna 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach oraz Specjalny Ośrodek Wycho-
wawczy w Mocarzewie wystąpił na naszej bibliotecznej scenie 
Teatr "Maska" z Krakowa z przedstawieniem "Misio Tulisio". 23 
listopada o godzinie 15.30 biblioteczna sala wypełniła się dziećmi, 
które wraz z rodzicami i opiekunami przybyli na "misiową impre-
zę". Wszystkich serdecznie powitał Artur Bedyk, który jednocze-
śnie podziękował sponsorom tego wydarzenia. W tym roku 
wsparcia naszej bibliotece udzielili: Pan Henryk Margol - właściciel 
firmy Henryk Margol Usługi Transportowe, Sala Bankietowa 
"Rafallo", Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w 
Słubicach oraz Sala Zabaw "Gabi Land" z Gąbina. "Misio Tulisio" to 
bajkowa opowieść o tym, jak ważna w życiu jest przyjaźń i szano-
wanie innych, bez względu na pochodzenie czy wygląd.  Celem 
spektaklu było szerzenie postawy braterstwa oraz wzajemnej 
pomocy, uświadomienie dzieciom, że mimo tego iż każdy jest inny 
- ludzie pochodzą z różnych krajów, są wychowywani w odmien-
nych kulturach, każdemu należy się szacunek. Widzowie mogli 
również dowiedzieć się skąd wzięły się pluszowe misie i kiedy 
obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Aktorzy występu-
jący w spektaklu bardzo szybko zdobyli serca dziecięcej widowni. 
Młodzi widzowie często spontanicznie nawiązywali dialog z boha-
terami sztuki. Przedstawienie nie było jedynie fantastyczną 
opowieścią, ale przybrało również formę wspólnej zabawy, w 
której aktywnie uczestniczyły dzieci. Dzieci z wielką radością 
śledziły przygody Misia Tulisia, jego przyjaciółki Kasi, Króliczka-Za-
zdrośniaczka oraz Pani Żabki z Francji. Z cała pewnością wszystkie 
dzieci obecne na spektaklu zapamiętają wspólne odśpiewanie 
Misiowi "Happy Birthday To You" oraz wspólną zabawę z piosenką 
"Pokochaj Pluszowego Misia", podczas której za Pluszowym 
Misiem utworzył się barwny korowód wszystkich młodych widzów 
obecnych na przedstawieniu. Przedstawienie dostarczyło wszyst-
kim wiele radości, a najlepszą recenzją są uśmiechnięte twarze 
dzieci. Dziękujemy aktorom z Teatru "Maska" w Krakowie, mamy 
nadzieję, że będziemy mogli gościć ich jeszcze na naszej biblio-
tecznej scenie.

VII Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia
Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach oraz 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie wspólnie zorga-
nizowały imprezę integracyjną dla dzieci, która rokrocznie 

Opowiadając o swoim życiu Ewa Nowak potrafiła nawiązać dosko-
nały kontakt z młodzieżą, która podczas spotkania nie była jedynie 
biernym słuchaczem lecz prowadziła często dialog i "współuczest-
niczyła" w opowieści autorki. Tematy, którymi zajmuje się Ewa 
Nowak w swoich książkach, to trudne wybory, pokonywanie 
własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki 
o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności 
w odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i 
bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, 
słabość psychiczna lub kalectwo ciała. Poruszając w swojej 
twórczości tematy aktualne i ważne dla młodzieży, pisze o nich w 
sposób szczery i z wielką starannością i zaangażowaniem. To z 
pewnością powoduje, że książki tej pisarki są tak chętnie czytane 
przez młodzież. Na zakończenie spotkania autorskiego Ewie 
Nowak w imieniu czytelników słubickiej biblioteki podziękował 
Artur Bedyk, wręczając autorce pamiątkowy upominek, który 
mamy nadzieję będzie przypominał naszą bibliotekę i to niezwy-
kle udane spotkanie z młodzieżą w Słubicach. Po spotkaniu jak 
zwykle można było nabyć książki autorki oraz uzyskać pamiątkową 
dedykację.

Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko
17 listopada 2016 r. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z 
Kazimierzem Szymeczko, znanym autorem wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie 
Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
Został laureatem międzynarodowego konkursu literackiego 
"Uwierz w siłę wyobraźni". Jest autorem "Historii Polski w 
opowieściach", "Pomolowanej historii " i wielu opowiadań dla 
młodszych dzieci, które publikował między innymi w „Świerszczy-
ku”. Jego powieść "Czworo i kości "otrzymała nominację do nagro-
dy Książka Roku 2011, a powieść "Tetrus" - do nagrody Książka 
Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasa-
dor Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Na spotkaniu gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie i Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Mocarzewie. Kazimierz Szymeczko z wykształcenia 
polonista, od wielu lat pisze książki dla dzieci i młodzieży oraz 
spotyka się ze swymi czytelnikami, dlatego bardzo szybko udało 
mu się nawiązać kontakt z młodzieżą. Młodzi czytelnicy zadawali 
mnóstwo pytań m.in. chcieli wiedzieć, dlaczego nasz gość pisze

9

Dawnych wspomnień czar… Lata dwudzieste, lata trzydzieste…
Piosenki dwudziestolecia międzywojennego nadal wzruszają 
kolejne pokolenia słuchaczy emanując ciepłem, humorem, a 
czasem tęsknotą za tym co nieuchronnie już przeminęło... 3 
grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zapre-
zentowała spektakl "Piosenka przypomni Ci... Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste..." Koncert powstał w oparciu o scenariusz Artura 
Bedyka, dyrektora słubickiej biblioteki, który był również reżyse-
rem spektaklu.  "Lata dwudzieste, lata trzydzieste..." to senty-
mentalna podróż do tamtych cudownych dni, w których królowa-
ły piosenki o znajomo brzmiących tytułach takich jak "Na pierwszy 
znak", "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Już nigdy", czy nieza-
pomniane tango "To ostatnia niedziela". Były to dni wspaniałych 
przebojów oraz nieprzeciętnie zdolnych twórców i wykonawców. 
Spektakl przenosi widza w czasie i przestrzeni oraz pozwala na 
nowo odkryć bogactwo twórczości międzywojennej a także jej 
nieodparty i subtelny urok. Koncert prowadzili opowiadając o 
piosenkach z "tamtych lat" Anna Ostrowska i Artur Bedyk. W 
spektaklu udział wzięła młodzież z bibliotecznej grupy wokalnej, 
wolontariusze oraz osoby dorosłe, które współpracują z naszą 
biblioteką i które już wcześniej niejednokrotnie wspierały nas 
swoją pomocą. Nastrojowe tanga miłosne, walce,  foxtroty, autor-
stwa tak wybitnych twórców jak Jerzy Jurandot, Henryk Wars, czy  
Julian Tuwim to utwory, które na trwale weszły do historii polskiej 
muzyki rozrywkowej. Z całą pewnością warto je przypominać...

Wielkie i serdeczne podziękowania dla wszystkich wykonawców i 
osób zaangażowanych w przygotowanie tego spektaklu. Szczegól-
nie gorące podziękowania dla pani Moniki Piecka za profesjonalną 
opiekę nad młodzieżową grupą wokalną. Specjalne podziękowa-
nia dla G.S. "Samopomoc Chłopska" w Słubicach - sponsora 
spektaklu! Dziękujemy wszystkim widzom, którzy postanowili ten 
wieczór spędzić razem z nami, mieszkańcom naszej gminy i 
przyjezdnym gościom. Wśród naszych gości byli min. Katarzyna 
Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Wójt Gminy 
Słubice - Krzysztof Dylicki z Małżonką, siostra Bernadetta Pogorzel-
ska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie, siostra 
Elwira Szwarc - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego w Mocarzewie, Barbara Golus - dyrektor GOK i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sannikach. Dziękujemy przybyłym radnym 
oraz sołtysom z naszej gminy, młodzieży i opiekunom z MOW w 
Załuskowie oraz wszystkim naszym Przyjaciołom. Dziękujemy za 
miłe słowa po koncercie, za propozycje występów poza terenem 
naszej gminy, za wspólnie spędzony czas w naszej muzycznej 
kawiarence. Mamy nadzieję, że już niebawem znów spotkamy się 
razem w słubickiej bibliotece.

odbywa się pod nazwą "Urodziny Pluszowego Misia". 23 listopada 
2016 r. w słubickiej bibliotece pełno było radości i roześmianych 
dziecięcych twarzy. Jak zwykle na urodzinach misia w bibliotece 
czekało na dzieci wiele atrakcji. Pierwszą z nich był niezwykle 
barwny i wesoły spektakl "Misio Tulisio" w wykonaniu Teatru 
"Maska" z Krakowa.  Przedstawienie stanowiło doskonały wstęp 
do dalszej wesołej zabawy. Szczególnie gorąco witany był przez 
dzieci główny bohater spotkania Pluszowy Miś. Jubilat otrzymał 
od dzieci specjalne życzenia i to co misie lubią najbardziej - 
dzbanek miodu. Potem rozpoczęła się wesoła zabawa. W 
pewnym momencie zrobiło się naprawdę bajkowo, a to za sprawą 
bajecznie kolorowych baniek mydlanych, które pojawiły się na 
naszej sali dzięki firmie "Gabi Land" z Gąbina. Wszyscy z niecierpli-
wością czekali jednak na ten moment... w którym na środek sali 
wjechał olbrzymi tort urodzinowy. Niezwykle profesjonalną 
obsługę zapewniła wspierająca nas od kilku lat Sala Bankietowa 
"Rafallo". W tym miejscu gorące podziękowania za osobiste 
zaangażowanie dla właściciela firmy Pana Rafała Szymczaka. Po 
słodkiej niespodziance wróciliśmy do wesołej zabawy. Pluszowy 
Miś wcielił się w rolę maszynisty i zabrał dzieci w wesołą podróż... 
W międzyczasie firma "Gabi Land" z Gąbina częstowała dzieci 
słodką watą cukrową.  Na miejscu można było skorzystać również 
z dziecięcego mini salonu kosmetycznego. Na koniec jeszcze raz 
chciałbym gorąco podziękować osobom i instytucjom, których 
wsparcie umożliwiło zorganizowanie dzisiejszego spotkania. 
Mowa oczywiście o sponsorach, którymi byli: Henryk Margol 
Usługi Transportowe, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Słubicach, Sala Zabaw „Gabi Land” z Gąbina, Sala Bankieto-
wa „Raffallo”. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pana 
Włodzimierza Rączki, wychowawcy z SOW w Mocarzewie, który 
po raz kolejny zgodził się wcielić w postać Pluszowego Misia oraz 
dla Pani Katarzyny Milczarek, która koordynowała organizację 
imprezy ze strony SOW w Mocarzewie. Serdeczne podziękowania 
składam na ręce Siostry Bernadetty Pogorzelskiej - dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych i SOW w Mocarzewie za to, że już od 
siedmiu lat wspólnie organizujemy tę imprezę dla naszych dzieci. 
Niech radość i uśmiech, który pojawił się na twarzy każdego dziec-
ka będą dla Państwa wyrazem najwyższego uznania.

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych
26 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
rozpoczęły się bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców naszej gminy, finansowane w 100 % ze środków Unii Europej-
skiej w ramach projektu "Klik-Mazovia-klik_2.0". Spotkania pierw-
szej grupy kursantów będą odbywały się w każdą sobotę i niedzie-
lę oraz w niektóre piątki (łącznie 72 godziny kursu). Uczestnicy w 
ramach projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, sprzęt 
komputerowy oraz usługę cateringową (obiad i serwis kawowy). 
Zapraszamy chętnych - istnieje możliwość utworzenia kolejnej 
grupy, której zajęcia mogłyby się rozpocząć na początku 2017 r. 
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu oraz 
możliwość ubiegania się o europejski certyfikat komputerowy 
ECDL. Informacji o kursach udziela Artur Bedyk w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Słubicach.

STREFA KULTURY

27 października b.r. komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy 
Słubice dokonała odbioru końcowego wykonanych robót budow-
lanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 
w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 
0+465 o długości 0,465 km”. Przedmiotowa droga stanowi 
połączenie między drogą powiatową Nr 2981W a drogą gminną 

Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
10 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak – pisarką i 
publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak urodziła się w 1966 roku w Warsza-
wie, wychowała się na warszawskim Powiślu, jej rodzice byli 
nauczycielami. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej 
(obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z czasopismami: „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 
2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest  niemal trzydzieści 
tytułów, m.in.: „Krzywe 10”, „Lawenda w chodakach”, „Drugi”, 
„Michał Jakiśtam”, „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga”, „Bardzo 
biała wrona”, która w 2009 r. stała się „Książką Roku – Nagroda 
Literacka Polskiej Sekcji Ibby”. Książki tej autorki cechuje intelek-
tualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Jej 
twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowo-
ścią postaci, również tych drugoplanowych. 
O godzinie 10 wszystkich przybyłych do biblioteki na spotkanie z 

pisarką powitał dyrektor słubickiej biblioteki - Artur Bedyk, który 
w krótkich słowach przedstawił zaproszonego gościa. Tego dnia 
sala kulturalno-oświatowa w bibliotece niemal "pękała w 
szwach". W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób, głównie była 
to młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz około 30 
osobowa grupa młodzieży z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załusko-
wie. Były też członkinie działającego od niedawna w naszej biblio-
tece Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
autorskie to dla czytelników okazja do zobaczenia pisarki „na 
własne oczy”. 
Na spotkaniu z młodymi czytelnikami autorka zdradziła tajniki 
swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg pytań: Co czytu-
je pisarz? Czy to prawda, że każdy może zostać pisarzem? Skąd 
brać pomysły i skąd wiedzieć, które są dobre? Czy wenę można 
jakoś zdobyć? Kiedy pracować twórczo — rano, wieczorem, tylko 
w czwartki czy raczej podczas wakacji? Czy twórca miewa kryzysy, 
jak często i jak sobie z nimi radzi? Co zrobić, gdy powieść jest już 
napisana? Na jakim etapie pracy pojawia się tytuł? Z ogromnym 
poczuciem humoru autorka opowiadała o swoim dzieciństwie, 
latach szkolnych, początkach pisania i o obecnej twórczości. 



 książki, skąd czerpie pomysły do swych opowieści, jakie są jego 
zainteresowania oraz plany na przyszłość. Na każde z pytań otrzy-
mywali wyczerpującą odpowiedź, a zabawne komentarze pisarza 
często wywoływały wybuch śmiechu wśród zgromadzonej 
widowni. Wiedząc, że jedną z pasji naszego gościa jest kolekcjono-
wanie kubków do kawy ofiarowaliśmy panu Kazimierzowi na 
pamiątkę kubek ze zdjęciem naszej biblioteki. Po spotkaniu z 
autorem można było zakupić książki, które napisał Kazimierz 
Szymeczko oraz uzyskać autograf z dedykacją. Kazimierz Szymecz-
ko dokonał również pamiątkowego wpisu do kroniki naszej biblio-
teki.
„Misio Tulisio” spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa
Podczas tegorocznych Urodzin Pluszowego Misia, imprezy 
integracyjnej dla dzieci organizowanej wspólnie przez Gminna 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach oraz Specjalny Ośrodek Wycho-
wawczy w Mocarzewie wystąpił na naszej bibliotecznej scenie 
Teatr "Maska" z Krakowa z przedstawieniem "Misio Tulisio". 23 
listopada o godzinie 15.30 biblioteczna sala wypełniła się dziećmi, 
które wraz z rodzicami i opiekunami przybyli na "misiową impre-
zę". Wszystkich serdecznie powitał Artur Bedyk, który jednocze-
śnie podziękował sponsorom tego wydarzenia. W tym roku 
wsparcia naszej bibliotece udzielili: Pan Henryk Margol - właściciel 
firmy Henryk Margol Usługi Transportowe, Sala Bankietowa 
"Rafallo", Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w 
Słubicach oraz Sala Zabaw "Gabi Land" z Gąbina. "Misio Tulisio" to 
bajkowa opowieść o tym, jak ważna w życiu jest przyjaźń i szano-
wanie innych, bez względu na pochodzenie czy wygląd.  Celem 
spektaklu było szerzenie postawy braterstwa oraz wzajemnej 
pomocy, uświadomienie dzieciom, że mimo tego iż każdy jest inny 
- ludzie pochodzą z różnych krajów, są wychowywani w odmien-
nych kulturach, każdemu należy się szacunek. Widzowie mogli 
również dowiedzieć się skąd wzięły się pluszowe misie i kiedy 
obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Aktorzy występu-
jący w spektaklu bardzo szybko zdobyli serca dziecięcej widowni. 
Młodzi widzowie często spontanicznie nawiązywali dialog z boha-
terami sztuki. Przedstawienie nie było jedynie fantastyczną 
opowieścią, ale przybrało również formę wspólnej zabawy, w 
której aktywnie uczestniczyły dzieci. Dzieci z wielką radością 
śledziły przygody Misia Tulisia, jego przyjaciółki Kasi, Króliczka-Za-
zdrośniaczka oraz Pani Żabki z Francji. Z cała pewnością wszystkie 
dzieci obecne na spektaklu zapamiętają wspólne odśpiewanie 
Misiowi "Happy Birthday To You" oraz wspólną zabawę z piosenką 
"Pokochaj Pluszowego Misia", podczas której za Pluszowym 
Misiem utworzył się barwny korowód wszystkich młodych widzów 
obecnych na przedstawieniu. Przedstawienie dostarczyło wszyst-
kim wiele radości, a najlepszą recenzją są uśmiechnięte twarze 
dzieci. Dziękujemy aktorom z Teatru "Maska" w Krakowie, mamy 
nadzieję, że będziemy mogli gościć ich jeszcze na naszej biblio-
tecznej scenie.

VII Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia
Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach oraz 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie wspólnie zorga-
nizowały imprezę integracyjną dla dzieci, która rokrocznie 

Opowiadając o swoim życiu Ewa Nowak potrafiła nawiązać dosko-
nały kontakt z młodzieżą, która podczas spotkania nie była jedynie 
biernym słuchaczem lecz prowadziła często dialog i "współuczest-
niczyła" w opowieści autorki. Tematy, którymi zajmuje się Ewa 
Nowak w swoich książkach, to trudne wybory, pokonywanie 
własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki 
o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności 
w odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i 
bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, 
słabość psychiczna lub kalectwo ciała. Poruszając w swojej 
twórczości tematy aktualne i ważne dla młodzieży, pisze o nich w 
sposób szczery i z wielką starannością i zaangażowaniem. To z 
pewnością powoduje, że książki tej pisarki są tak chętnie czytane 
przez młodzież. Na zakończenie spotkania autorskiego Ewie 
Nowak w imieniu czytelników słubickiej biblioteki podziękował 
Artur Bedyk, wręczając autorce pamiątkowy upominek, który 
mamy nadzieję będzie przypominał naszą bibliotekę i to niezwy-
kle udane spotkanie z młodzieżą w Słubicach. Po spotkaniu jak 
zwykle można było nabyć książki autorki oraz uzyskać pamiątkową 
dedykację.

Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko
17 listopada 2016 r. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z 
Kazimierzem Szymeczko, znanym autorem wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie 
Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
Został laureatem międzynarodowego konkursu literackiego 
"Uwierz w siłę wyobraźni". Jest autorem "Historii Polski w 
opowieściach", "Pomolowanej historii " i wielu opowiadań dla 
młodszych dzieci, które publikował między innymi w „Świerszczy-
ku”. Jego powieść "Czworo i kości "otrzymała nominację do nagro-
dy Książka Roku 2011, a powieść "Tetrus" - do nagrody Książka 
Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasa-
dor Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Na spotkaniu gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie i Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Mocarzewie. Kazimierz Szymeczko z wykształcenia 
polonista, od wielu lat pisze książki dla dzieci i młodzieży oraz 
spotyka się ze swymi czytelnikami, dlatego bardzo szybko udało 
mu się nawiązać kontakt z młodzieżą. Młodzi czytelnicy zadawali 
mnóstwo pytań m.in. chcieli wiedzieć, dlaczego nasz gość pisze

Dawnych wspomnień czar… Lata dwudzieste, lata trzydzieste…
Piosenki dwudziestolecia międzywojennego nadal wzruszają 
kolejne pokolenia słuchaczy emanując ciepłem, humorem, a 
czasem tęsknotą za tym co nieuchronnie już przeminęło... 3 
grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zapre-
zentowała spektakl "Piosenka przypomni Ci... Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste..." Koncert powstał w oparciu o scenariusz Artura 
Bedyka, dyrektora słubickiej biblioteki, który był również reżyse-
rem spektaklu.  "Lata dwudzieste, lata trzydzieste..." to senty-
mentalna podróż do tamtych cudownych dni, w których królowa-
ły piosenki o znajomo brzmiących tytułach takich jak "Na pierwszy 
znak", "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Już nigdy", czy nieza-
pomniane tango "To ostatnia niedziela". Były to dni wspaniałych 
przebojów oraz nieprzeciętnie zdolnych twórców i wykonawców. 
Spektakl przenosi widza w czasie i przestrzeni oraz pozwala na 
nowo odkryć bogactwo twórczości międzywojennej a także jej 
nieodparty i subtelny urok. Koncert prowadzili opowiadając o 
piosenkach z "tamtych lat" Anna Ostrowska i Artur Bedyk. W 
spektaklu udział wzięła młodzież z bibliotecznej grupy wokalnej, 
wolontariusze oraz osoby dorosłe, które współpracują z naszą 
biblioteką i które już wcześniej niejednokrotnie wspierały nas 
swoją pomocą. Nastrojowe tanga miłosne, walce,  foxtroty, autor-
stwa tak wybitnych twórców jak Jerzy Jurandot, Henryk Wars, czy  
Julian Tuwim to utwory, które na trwale weszły do historii polskiej 
muzyki rozrywkowej. Z całą pewnością warto je przypominać...

Wielkie i serdeczne podziękowania dla wszystkich wykonawców i 
osób zaangażowanych w przygotowanie tego spektaklu. Szczegól-
nie gorące podziękowania dla pani Moniki Piecka za profesjonalną 
opiekę nad młodzieżową grupą wokalną. Specjalne podziękowa-
nia dla G.S. "Samopomoc Chłopska" w Słubicach - sponsora 
spektaklu! Dziękujemy wszystkim widzom, którzy postanowili ten 
wieczór spędzić razem z nami, mieszkańcom naszej gminy i 
przyjezdnym gościom. Wśród naszych gości byli min. Katarzyna 
Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Wójt Gminy 
Słubice - Krzysztof Dylicki z Małżonką, siostra Bernadetta Pogorzel-
ska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie, siostra 
Elwira Szwarc - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego w Mocarzewie, Barbara Golus - dyrektor GOK i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sannikach. Dziękujemy przybyłym radnym 
oraz sołtysom z naszej gminy, młodzieży i opiekunom z MOW w 
Załuskowie oraz wszystkim naszym Przyjaciołom. Dziękujemy za 
miłe słowa po koncercie, za propozycje występów poza terenem 
naszej gminy, za wspólnie spędzony czas w naszej muzycznej 
kawiarence. Mamy nadzieję, że już niebawem znów spotkamy się 
razem w słubickiej bibliotece.

odbywa się pod nazwą "Urodziny Pluszowego Misia". 23 listopada 
2016 r. w słubickiej bibliotece pełno było radości i roześmianych 
dziecięcych twarzy. Jak zwykle na urodzinach misia w bibliotece 
czekało na dzieci wiele atrakcji. Pierwszą z nich był niezwykle 
barwny i wesoły spektakl "Misio Tulisio" w wykonaniu Teatru 
"Maska" z Krakowa.  Przedstawienie stanowiło doskonały wstęp 
do dalszej wesołej zabawy. Szczególnie gorąco witany był przez 
dzieci główny bohater spotkania Pluszowy Miś. Jubilat otrzymał 
od dzieci specjalne życzenia i to co misie lubią najbardziej - 
dzbanek miodu. Potem rozpoczęła się wesoła zabawa. W 
pewnym momencie zrobiło się naprawdę bajkowo, a to za sprawą 
bajecznie kolorowych baniek mydlanych, które pojawiły się na 
naszej sali dzięki firmie "Gabi Land" z Gąbina. Wszyscy z niecierpli-
wością czekali jednak na ten moment... w którym na środek sali 
wjechał olbrzymi tort urodzinowy. Niezwykle profesjonalną 
obsługę zapewniła wspierająca nas od kilku lat Sala Bankietowa 
"Rafallo". W tym miejscu gorące podziękowania za osobiste 
zaangażowanie dla właściciela firmy Pana Rafała Szymczaka. Po 
słodkiej niespodziance wróciliśmy do wesołej zabawy. Pluszowy 
Miś wcielił się w rolę maszynisty i zabrał dzieci w wesołą podróż... 
W międzyczasie firma "Gabi Land" z Gąbina częstowała dzieci 
słodką watą cukrową.  Na miejscu można było skorzystać również 
z dziecięcego mini salonu kosmetycznego. Na koniec jeszcze raz 
chciałbym gorąco podziękować osobom i instytucjom, których 
wsparcie umożliwiło zorganizowanie dzisiejszego spotkania. 
Mowa oczywiście o sponsorach, którymi byli: Henryk Margol 
Usługi Transportowe, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Słubicach, Sala Zabaw „Gabi Land” z Gąbina, Sala Bankieto-
wa „Raffallo”. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pana 
Włodzimierza Rączki, wychowawcy z SOW w Mocarzewie, który 
po raz kolejny zgodził się wcielić w postać Pluszowego Misia oraz 
dla Pani Katarzyny Milczarek, która koordynowała organizację 
imprezy ze strony SOW w Mocarzewie. Serdeczne podziękowania 
składam na ręce Siostry Bernadetty Pogorzelskiej - dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych i SOW w Mocarzewie za to, że już od 
siedmiu lat wspólnie organizujemy tę imprezę dla naszych dzieci. 
Niech radość i uśmiech, który pojawił się na twarzy każdego dziec-
ka będą dla Państwa wyrazem najwyższego uznania.

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych
26 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
rozpoczęły się bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców naszej gminy, finansowane w 100 % ze środków Unii Europej-
skiej w ramach projektu "Klik-Mazovia-klik_2.0". Spotkania pierw-
szej grupy kursantów będą odbywały się w każdą sobotę i niedzie-
lę oraz w niektóre piątki (łącznie 72 godziny kursu). Uczestnicy w 
ramach projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, sprzęt 
komputerowy oraz usługę cateringową (obiad i serwis kawowy). 
Zapraszamy chętnych - istnieje możliwość utworzenia kolejnej 
grupy, której zajęcia mogłyby się rozpocząć na początku 2017 r. 
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu oraz 
możliwość ubiegania się o europejski certyfikat komputerowy 
ECDL. Informacji o kursach udziela Artur Bedyk w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Słubicach.
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Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
10 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak – pisarką i 
publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak urodziła się w 1966 roku w Warsza-
wie, wychowała się na warszawskim Powiślu, jej rodzice byli 
nauczycielami. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej 
(obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z czasopismami: „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 
2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest  niemal trzydzieści 
tytułów, m.in.: „Krzywe 10”, „Lawenda w chodakach”, „Drugi”, 
„Michał Jakiśtam”, „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga”, „Bardzo 
biała wrona”, która w 2009 r. stała się „Książką Roku – Nagroda 
Literacka Polskiej Sekcji Ibby”. Książki tej autorki cechuje intelek-
tualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Jej 
twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowo-
ścią postaci, również tych drugoplanowych. 
O godzinie 10 wszystkich przybyłych do biblioteki na spotkanie z 

pisarką powitał dyrektor słubickiej biblioteki - Artur Bedyk, który 
w krótkich słowach przedstawił zaproszonego gościa. Tego dnia 
sala kulturalno-oświatowa w bibliotece niemal "pękała w 
szwach". W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób, głównie była 
to młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz około 30 
osobowa grupa młodzieży z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załusko-
wie. Były też członkinie działającego od niedawna w naszej biblio-
tece Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
autorskie to dla czytelników okazja do zobaczenia pisarki „na 
własne oczy”. 
Na spotkaniu z młodymi czytelnikami autorka zdradziła tajniki 
swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg pytań: Co czytu-
je pisarz? Czy to prawda, że każdy może zostać pisarzem? Skąd 
brać pomysły i skąd wiedzieć, które są dobre? Czy wenę można 
jakoś zdobyć? Kiedy pracować twórczo — rano, wieczorem, tylko 
w czwartki czy raczej podczas wakacji? Czy twórca miewa kryzysy, 
jak często i jak sobie z nimi radzi? Co zrobić, gdy powieść jest już 
napisana? Na jakim etapie pracy pojawia się tytuł? Z ogromnym 
poczuciem humoru autorka opowiadała o swoim dzieciństwie, 
latach szkolnych, początkach pisania i o obecnej twórczości. 

teatru ze spektaklem przygotowanym na podstawie wierszy Jana 
Brzechwy. Dla młodych aktorów występujących w grupie teatral-
nej był to prawdziwy debiut, bowiem na zajęcia teatralne w tym 
roku uczęszcza kolejne młode pokolenie uzdolnionych dzieci z 
terenu gminy Słubice. Spektakl był niezwykle barwnym i wesołym 
widowiskiem, a spontaniczne reakcje widowni, która żywo reago-
wała na to co działo się na scenie świadczą o tym iż przedstawie-
nie bardzo się podobało. Debiut aktorski wypadł okazale i trzeba 
przyznać, że było to kolejne niezwykle udane przedstawienie w 
wykonaniu naszych dzieci. Duma i zadowolenie malowały się też 
na twarzach rodziców, którzy za pomocą własnych urządzeń 
mobilnych rejestrowali występy młodych aktorów. 

Rok 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach minął pod 
znakiem wielu udanych spotkań promujących bibliotekę, literatu-
rę i czytelnictwo. Staraliśmy się tak kształtować ofertę kulturalną 
naszej placówki, by spełniała oczekiwania wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 
Serdecznie dziękujemy naszym Czytelnikom i gościom odwiedza-
jącym w minionym roku słubicką bibliotekę za ciepłe słowa i 
wyrazy uznania kierowane przez Państwa pod naszym adresem. 
Ten codzienny przejaw życzliwości ze strony naszych Czytelników 
z pewnością motywuje nas do podejmowania kolejnych zadań, 
które służyć będą lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że w 
nadchodzącym 2017 r. będziemy równie często spotykać się z 
Państwem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przy 
okazji wielu nowych ciekawych wydarzeń oraz podczas codzien-
nych rozmów o literaturze, gdy przyjdziecie Państwo korzystać z 
naszych zbiorów. 
Z bibliotekarskim pozdrowieniem

Artur Bedyk i pracownicy GBP w Słubicach

Mikołajki w bibliotece
6 grudnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyło się specjalne spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom. Tym razem gościem specjalnym był prawdziwy Święty 
Mikołaj. Radość dzieci była ogromna. Już samo pojawienie się 
Mikołaja w drzwiach biblioteki, który potem witał się z wszystkimi 
dziećmi było dla najmłodszych naszych czytelników dużym 
przeżyciem. Mikołaj chętnie rozmawiał z dziećmi i odpowiadał na 
ich pytania. "Mikołaju, roznosisz dzieciom co roku tyle prezentów, 
czy jest coś co ty chciałbyś dostać w prezencie?" zapytała w 
pewnym momencie malutka dziewczynka. Mikołaj na tak posta-
wione pytanie odpowiedział, że najlepszym, najwspanialszym 
prezentem dla niego jest uśmiech każdego dziecka. Mikołaj jako 
gość specjalny akcji Cała Polska Czyta Dzieciom przeczytał wszyst-
kim obecnym tego dnia w bibliotece "Opowieść wigilijną" oraz 
opowiedział własną świąteczną opowieść. Dla wszystkich dzieci 
Mikołaj miał też słodką niespodziankę. Kolejną atrakcją tego dnia 
był występ naszej bibliotecznej grupy teatralnej "Super Stars". Po 
przedstawieniu dzieci i ich rodzice oraz przybyli goście uczestni-
czyli we wspólnym poczęstunku, który mogliśmy zorganizować 
dzięki naszemu sponsorowi - Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Słubicach. Bardzo gorąco chcemy również podzięko-
wać panu Mariuszowi Bartosowi - radnemu Rady Gminy Słubice za 
wzięcie udziału w naszej akcji czytelniczej. Serdeczne podzięko-
wania składam na ręce pani Ani Ostrowskiej, która poprowadziła 
to świąteczne spotkanie.

„W świecie wierszy” – spektakl w wykonaniu naszych młodych 
aktorów

6 grudnia 2016 r. z przedstawieniem "W świecie wierszy" powró-
ciła na naszą biblioteczną scenę dziecięca grupa teatralna "Super 
Stars". Dziecięca grupa teatralna działająca w słubickiej bibliotece 
po krótkiej przerwie powróciła na scenę naszego bibliotecznego 

ZESPÓŁ LUDOWY GRZYBOWIANKI - INFORMACJE BIEŻĄCE
jednego z najważniejszych wydarzeń rodzinnych i społecznych jakim  
jest w kulturze ludowej wesele”. Na bibliotecznej scenie Zespół 
zaprezentował pełną ludowego kolorytu inscenizację. Można było 
usłyszeć wiele ludowych piosenek i przyśpiewek weselnych. Nie 
zabrakło tańca i staropolskich obrzędów weselnych. W drugiej 
części, akcja inscenizacji przeniosła się przed  kościół słubicki, aby w 
symboliczny sposób przedstawić obrzęd ślubu.  Do kościoła  Para 
Młoda i zaproszeni goście udali się konnym orszakiem. W czasie 
drogi Weselnicy zaśpiewali wspólnie wiele przyśpiewek, które 
umiliły i ubarwiły pokonywaną drogę. Przed kościołem Parę młodą 
powitała wesołym marszem weselnym orkiestra dęta działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzecią częścią projektu była biesiada 
weselna w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Konny 
orszak z towarzyszeniem orkiestry strażackiej, licznie zgromadzo-
nych mieszkańców naszej gminy i  zaproszonych gości przeszedł 
ulicami Słubic w kierunki strażnicy. Zgodnie z tradycją, Młoda Para 
została powitana przez Rodziców chlebem i solą, zaś zaproszeni 
goście po wejściu na sale wznieśli pierwszy toast za zdrowie 
Młodych. Nie zabrakło staropolskich oczepin i humorystycznych 

,,A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Inscenizacja Wesela 
Słubickiego, to tytuł projektu, którego inauguracja miała miejsce 23 
października 2016 roku w Słubicach w wykonaniu Zespołu Ludowe-
go Grzybowianki.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu  Programu „Dzia-
łaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL 
Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Skąd zrodził  się 
pomysł na  projekt? Odpowiedź nasuwa się sama. Coraz większa 
elastyczność i otwartość  zespołu na nowe wyzwania, miłość, pasja, 
zamiłowanie do muzyki oraz nieodzowna chęć poznawania tradycji 
ludowej.
Chcąc przedstawić  inscenizację w pigułce najprościej stworzyć zarys 
trzech części - etapów  na podstawie których powstał scenariusz.  
Część pierwsza „zmówiny, zrękowiny, zaręczyny” odbyła się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej. Sala kulturalno – oświatowa wypełniona 
była „po brzegi”. Publiczność powitał Artur Bedyk. Dyrektor placów-
ki powiedział m. in.: „Wesele słubickie, to niezwykle barwny, wypeł-
niony muzyką ludową spektakl, który nawiązuje do niewątpliwie



Opowiadając o swoim życiu Ewa Nowak potrafiła nawiązać dosko-
nały kontakt z młodzieżą, która podczas spotkania nie była jedynie 
biernym słuchaczem lecz prowadziła często dialog i "współuczest-
niczyła" w opowieści autorki. Tematy, którymi zajmuje się Ewa 
Nowak w swoich książkach, to trudne wybory, pokonywanie 
własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki 
o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności 
w odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i 
bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, 
słabość psychiczna lub kalectwo ciała. Poruszając w swojej 
twórczości tematy aktualne i ważne dla młodzieży, pisze o nich w 
sposób szczery i z wielką starannością i zaangażowaniem. To z 
pewnością powoduje, że książki tej pisarki są tak chętnie czytane 
przez młodzież. Na zakończenie spotkania autorskiego Ewie 
Nowak w imieniu czytelników słubickiej biblioteki podziękował 
Artur Bedyk, wręczając autorce pamiątkowy upominek, który 
mamy nadzieję będzie przypominał naszą bibliotekę i to niezwy-
kle udane spotkanie z młodzieżą w Słubicach. Po spotkaniu jak 
zwykle można było nabyć książki autorki oraz uzyskać pamiątkową 
dedykację.

Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko
17 listopada 2016 r. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z 
Kazimierzem Szymeczko, znanym autorem wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. Kazimierz Szymeczko mieszka i pracuje w Rudzie 
Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
Został laureatem międzynarodowego konkursu literackiego 
"Uwierz w siłę wyobraźni". Jest autorem "Historii Polski w 
opowieściach", "Pomolowanej historii " i wielu opowiadań dla 
młodszych dzieci, które publikował między innymi w „Świerszczy-
ku”. Jego powieść "Czworo i kości "otrzymała nominację do nagro-
dy Książka Roku 2011, a powieść "Tetrus" - do nagrody Książka 
Roku 2015. W 2013 roku został uhonorowany tytułem Ambasa-
dor Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Na spotkaniu gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słubicach 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie i Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Mocarzewie. Kazimierz Szymeczko z wykształcenia 
polonista, od wielu lat pisze książki dla dzieci i młodzieży oraz 
spotyka się ze swymi czytelnikami, dlatego bardzo szybko udało 
mu się nawiązać kontakt z młodzieżą. Młodzi czytelnicy zadawali 
mnóstwo pytań m.in. chcieli wiedzieć, dlaczego nasz gość pisze

odbywa się pod nazwą "Urodziny Pluszowego Misia". 23 listopada 
2016 r. w słubickiej bibliotece pełno było radości i roześmianych 
dziecięcych twarzy. Jak zwykle na urodzinach misia w bibliotece 
czekało na dzieci wiele atrakcji. Pierwszą z nich był niezwykle 
barwny i wesoły spektakl "Misio Tulisio" w wykonaniu Teatru 
"Maska" z Krakowa.  Przedstawienie stanowiło doskonały wstęp 
do dalszej wesołej zabawy. Szczególnie gorąco witany był przez 
dzieci główny bohater spotkania Pluszowy Miś. Jubilat otrzymał 
od dzieci specjalne życzenia i to co misie lubią najbardziej - 
dzbanek miodu. Potem rozpoczęła się wesoła zabawa. W 
pewnym momencie zrobiło się naprawdę bajkowo, a to za sprawą 
bajecznie kolorowych baniek mydlanych, które pojawiły się na 
naszej sali dzięki firmie "Gabi Land" z Gąbina. Wszyscy z niecierpli-
wością czekali jednak na ten moment... w którym na środek sali 
wjechał olbrzymi tort urodzinowy. Niezwykle profesjonalną 
obsługę zapewniła wspierająca nas od kilku lat Sala Bankietowa 
"Rafallo". W tym miejscu gorące podziękowania za osobiste 
zaangażowanie dla właściciela firmy Pana Rafała Szymczaka. Po 
słodkiej niespodziance wróciliśmy do wesołej zabawy. Pluszowy 
Miś wcielił się w rolę maszynisty i zabrał dzieci w wesołą podróż... 
W międzyczasie firma "Gabi Land" z Gąbina częstowała dzieci 
słodką watą cukrową.  Na miejscu można było skorzystać również 
z dziecięcego mini salonu kosmetycznego. Na koniec jeszcze raz 
chciałbym gorąco podziękować osobom i instytucjom, których 
wsparcie umożliwiło zorganizowanie dzisiejszego spotkania. 
Mowa oczywiście o sponsorach, którymi byli: Henryk Margol 
Usługi Transportowe, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Słubicach, Sala Zabaw „Gabi Land” z Gąbina, Sala Bankieto-
wa „Raffallo”. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pana 
Włodzimierza Rączki, wychowawcy z SOW w Mocarzewie, który 
po raz kolejny zgodził się wcielić w postać Pluszowego Misia oraz 
dla Pani Katarzyny Milczarek, która koordynowała organizację 
imprezy ze strony SOW w Mocarzewie. Serdeczne podziękowania 
składam na ręce Siostry Bernadetty Pogorzelskiej - dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych i SOW w Mocarzewie za to, że już od 
siedmiu lat wspólnie organizujemy tę imprezę dla naszych dzieci. 
Niech radość i uśmiech, który pojawił się na twarzy każdego dziec-
ka będą dla Państwa wyrazem najwyższego uznania.

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych
26 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
rozpoczęły się bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców naszej gminy, finansowane w 100 % ze środków Unii Europej-
skiej w ramach projektu "Klik-Mazovia-klik_2.0". Spotkania pierw-
szej grupy kursantów będą odbywały się w każdą sobotę i niedzie-
lę oraz w niektóre piątki (łącznie 72 godziny kursu). Uczestnicy w 
ramach projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, sprzęt 
komputerowy oraz usługę cateringową (obiad i serwis kawowy). 
Zapraszamy chętnych - istnieje możliwość utworzenia kolejnej 
grupy, której zajęcia mogłyby się rozpocząć na początku 2017 r. 
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu oraz 
możliwość ubiegania się o europejski certyfikat komputerowy 
ECDL. Informacji o kursach udziela Artur Bedyk w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Słubicach.
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Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
10 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Słubicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak – pisarką i 
publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak urodziła się w 1966 roku w Warsza-
wie, wychowała się na warszawskim Powiślu, jej rodzice byli 
nauczycielami. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej 
(obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współpracuje z czasopismami: „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 
2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest  niemal trzydzieści 
tytułów, m.in.: „Krzywe 10”, „Lawenda w chodakach”, „Drugi”, 
„Michał Jakiśtam”, „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga”, „Bardzo 
biała wrona”, która w 2009 r. stała się „Książką Roku – Nagroda 
Literacka Polskiej Sekcji Ibby”. Książki tej autorki cechuje intelek-
tualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Jej 
twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowo-
ścią postaci, również tych drugoplanowych. 
O godzinie 10 wszystkich przybyłych do biblioteki na spotkanie z 

pisarką powitał dyrektor słubickiej biblioteki - Artur Bedyk, który 
w krótkich słowach przedstawił zaproszonego gościa. Tego dnia 
sala kulturalno-oświatowa w bibliotece niemal "pękała w 
szwach". W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób, głównie była 
to młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz około 30 
osobowa grupa młodzieży z M.O.W. "Dom na szlaku" w Załusko-
wie. Były też członkinie działającego od niedawna w naszej biblio-
tece Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
autorskie to dla czytelników okazja do zobaczenia pisarki „na 
własne oczy”. 
Na spotkaniu z młodymi czytelnikami autorka zdradziła tajniki 
swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg pytań: Co czytu-
je pisarz? Czy to prawda, że każdy może zostać pisarzem? Skąd 
brać pomysły i skąd wiedzieć, które są dobre? Czy wenę można 
jakoś zdobyć? Kiedy pracować twórczo — rano, wieczorem, tylko 
w czwartki czy raczej podczas wakacji? Czy twórca miewa kryzysy, 
jak często i jak sobie z nimi radzi? Co zrobić, gdy powieść jest już 
napisana? Na jakim etapie pracy pojawia się tytuł? Z ogromnym 
poczuciem humoru autorka opowiadała o swoim dzieciństwie, 
latach szkolnych, początkach pisania i o obecnej twórczości. 

perkusja. Koordynator projektu Kierownik Zespołu Ludowego 
Grzybowianki: Edyta Piegowska.

Zespół Ludowy Grzybowianki serdecznie dziękuje mieszkańcom 
Gminy Słubice oraz Gmin ościennych za przybycie i niezapomniany  
klimat, który przyczynił się do jeszcze większej autentyczności tej 
Inscenizacji. Warto podkreślić, że w tym niewątpliwie historycznym 
wydarzeniu wzięło udział około 350 osób. Bardzo cieszymy się, że 
inicjatywy podejmowane przez Zespół Ludowy Grzybowianki 
integrują mieszkańców, poszerzają ofertę wydarzeń kulturalnych w 
Gminie oraz przyczyniają się do kultywowania tradycji i muzyki 
ludowej wśród współczesnego pokolenia. 
Spektakl wystawiony został również w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Iłowie, zaś w zbliżającym się 2017 roku „Wesele słubickie” będzie 
można zobaczyć w wielu innych Gminach powiatu płockiego o czym 
informować będziemy na naszym facebokowym profilu wyróżniają-
cym się autorskim logo – ludowym serduszkiem.
Drodzy mieszkańcy maleńkimi kroczkami zbliżamy się do wielkiego 
jubileuszu naszego Zespołu. Kolejny raz z tej okazji przygotujemy dla 
Was wiele niespodzianek, konkursów z nagrodami i oczywiście 
barwny koncert. Tymczasem pytanie - ile lat skończy Zespół Ludowy 
Grzybowianki w przyszłym roku oraz kto jest jego założycielem. 
Kto pierwszy z czytelników po wydaniu biuletynu napisze sms pod 
numer tel. 500 330 027 z poprawną odpowiedzią zostanie nagro-
dzony kalendarzem (NIE)ZWYKŁYCH LUDZI POWIATU PŁOCKIEGO  w 
którym to możecie  nas zobaczyć  na okładce tego niezwykłego 
wydania.

Edyta Piegowska 

przyśpiewek wykonanych przez członków Zespołu, odgrywających 
przypisane role (drużby, druhenki, rodzice, pozostała rodzina Młodej 
Pary). Piękną pieśń pt. ,,Na buku na dymbie” wykonała podczas 
oczepin założycielka Zespołu - Cecylia Milczarek. Po zakończeniu 
inscenizacji głos zabrali zaproszeni goście: Wójt Gminy Słubice 
Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, 
Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa, Prezes FLZP „Młodzi Razem” Iwona 
Marczak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach Marek 
Tarka. Wśród wypowiadanych podziękowań usłyszeliśmy słowa 
uznania dla naszej pracy artystycznej.
Inscenizacja wesela słubickiego to ciekawa inicjatywa,  promująca 
na szeroką skalę  Gminę Słubice. W realizację  projektu włączyły się 
Władze Gminy Słubice. Według wypowiedzi członków  Zespołu 
Ludowego Grzybowianki, ważna była pomoc nie tylko finansowa. 
Największą wartością,  było poczucie współodpowiedzialności za 
realizację tego projektu wyraźnie odczuwalne  w czasie  rozmów z 
Wójtem Gminy panem Krzysztofem Dylickim oraz przewodniczącą 
Rady Gminy Katarzyną Milczarek, za co serdecznie dziękujemy.
Cegiełkę do Inscenizacji dołożyli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Słubicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach, Ochotni-
cza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta ze Słubic pod batutą Szymona 
Ogrzebacza.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Kawalerii Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słubicach pod dowództwem Romana Jabłońskie-
go.
Załoga Kawalerii: Furman - Piotr Wasiak; Ogiery – Grawer i Irtysz; 
Jeździec – Michał Tadeusiak; Luzacy – Ewelina Wasiak, Sebastian 
Jabłoński.
Zapewne dla Zespołu Ludowego Grzybowianki był to gorący okres 
przepełniony licznymi próbami, ciężką pracą i masą wyrzeczeń.  
Opłacało się. Jesteśmy pewni, że  mieszkańcom  Gminy na długi czas 
pozostanie w pamięci obraz, orszaku weselnego, szczęśliwej młodej 
pary, rozentuzjazmowanego  zespołu, a w uszach rozbrzmiewający  
śpiew i muzyka ludowa.
Czy się podobało? Jeżeli wskaźnikiem będzie tłum ludzi, owacja na 
stojąco i przyjazna biesiada weselna do nocy, to na pewno tak. 
Osoby odpowiedzialne za scenariusz weselny  Piotr Kobierecki, 
Łukasz Bartosiak, Edyta Piegowska.
Obsada weselna: Pani Młoda Maryś – Anna Kobierecka; Pan Młody 
Jasińko – Kacper Rzepecki; Ojcowie: Mamuś – Stanisława Kowalczyk: 
Tatko – Roman Jabłoński; Młodsze druhenki: Maria Olczak, Aleksan-
dra Piegowska; Starsze Druhenki: Hanna Ogrzebacz, Edyta Piegow-
ska; Starszy Drużba: Paweł Skalski; Młodszy Drużba: Mateusz Kobie-
recki; Rodzina: Cecylia Milczarek, Henryka Kordalewska, Henryka 
Latoszewska, Dominika Kobierecka, Małgorzata Kobierecka, Halina 
Kobierecka; Kapela weselna: Piotr Kobierecki – akordeon, Łukasz 
Bartosiak – klarnet, Józef Rączka – bębniarz, Zdzisław Rączka –  

jednego z najważniejszych wydarzeń rodzinnych i społecznych jakim  
jest w kulturze ludowej wesele”. Na bibliotecznej scenie Zespół 
zaprezentował pełną ludowego kolorytu inscenizację. Można było 
usłyszeć wiele ludowych piosenek i przyśpiewek weselnych. Nie 
zabrakło tańca i staropolskich obrzędów weselnych. W drugiej 
części, akcja inscenizacji przeniosła się przed  kościół słubicki, aby w 
symboliczny sposób przedstawić obrzęd ślubu.  Do kościoła  Para 
Młoda i zaproszeni goście udali się konnym orszakiem. W czasie 
drogi Weselnicy zaśpiewali wspólnie wiele przyśpiewek, które 
umiliły i ubarwiły pokonywaną drogę. Przed kościołem Parę młodą 
powitała wesołym marszem weselnym orkiestra dęta działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzecią częścią projektu była biesiada 
weselna w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Konny 
orszak z towarzyszeniem orkiestry strażackiej, licznie zgromadzo-
nych mieszkańców naszej gminy i  zaproszonych gości przeszedł 
ulicami Słubic w kierunki strażnicy. Zgodnie z tradycją, Młoda Para 
została powitana przez Rodziców chlebem i solą, zaś zaproszeni 
goście po wejściu na sale wznieśli pierwszy toast za zdrowie 
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,,A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Inscenizacja Wesela 
Słubickiego, to tytuł projektu, którego inauguracja miała miejsce 23 
października 2016 roku w Słubicach w wykonaniu Zespołu Ludowe-
go Grzybowianki.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu  Programu „Dzia-
łaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL 
Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Skąd zrodził  się 
pomysł na  projekt? Odpowiedź nasuwa się sama. Coraz większa 
elastyczność i otwartość  zespołu na nowe wyzwania, miłość, pasja, 
zamiłowanie do muzyki oraz nieodzowna chęć poznawania tradycji 
ludowej.
Chcąc przedstawić  inscenizację w pigułce najprościej stworzyć zarys 
trzech części - etapów  na podstawie których powstał scenariusz.  
Część pierwsza „zmówiny, zrękowiny, zaręczyny” odbyła się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej. Sala kulturalno – oświatowa wypełniona 
była „po brzegi”. Publiczność powitał Artur Bedyk. Dyrektor placów-
ki powiedział m. in.: „Wesele słubickie, to niezwykle barwny, wypeł-
niony muzyką ludową spektakl, który nawiązuje do niewątpliwie
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również pani Katarzyna Milczarek Przewodnicząca Rady Gminy. Po 
części artystycznej nastąpiło oficjalne pasowanie oraz wręczenie 
pamiątkowych dyplomów i znaczków. Wspólny poczęstunek był 
ostatnim punktem tej ważnej uroczystości.

Spotkanie z Zespołem Ludowym Grzybowianki
W listopadzie nasze przedszkole odwiedził Zespół Ludowy Grzybo-
wianki. Dzieci z uwagą słuchały piosenek w wykonaniu zespołu. 
Barwne i kolorowe stroje zwróciły ich szczególną uwagę. Z dużym 
zainteresowaniem słuchały opowieści dotyczącej historii stroju 
ludowego, którą w barwny sposób przedstawił pan Roman Jabłoń-
ski. Ponadto pani Edyta Piegowska kierownik zespołu opowiedziała 
o tym z jakich elementów składa się strój, w którym występują na 
scenie. Na zakończenie przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolno-
ści wokalne.

Spotkanie z policjantami w przedszkolu
Nasze przedszkole odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w 
Gąbinie. Celem spotkania było kształtowanie bezpiecznych zacho-
wań oraz postaw wśród przedszkolaków. Policjanci rozmawiali z 
dziećmi o bezpieczeństwie na drogach, usystematyzowali ich wiedzę 
dotyczącą przechodzenia przez jezdnię. Panowie policjanci przypo-
mnieli, w jaki sposób dziecko może podróżować samochodem, o 
odpowiednim zachowaniu w czasie jazdy rowerem oraz co zrobić, 
aby uniknąć ugryzienia przez psa. Nasi goście byli zadowoleni z 
wiedzy jaką dysponują przedszkolaki. W podziękowaniu za ciekawe 
spotkanie policjanci otrzymali symboliczny bukiet kwiatów i wysłu-
chali piosenki „Pan Policjant” w wykonaniu naszych milusińskich.

Dzień Pluszowego Misia
W dzisiejszym świecie pełnym głośnych i atrakcyjnych zabawek, gier 
komputerowych nie przemija moda na misia. To on – Pluszowy Miś, 
przyjaciel każdego dziecka był gościem specjalnym tej ważnej 
uroczystości. Do przedszkola dzieci przyniosły swoje ukochane 
misie, a wśród nich przybyły misie duże i małe, białe i brązowe, w 
sukienkach i spodniach, a każdy był wyjątkowy. Przedszkolaki i ich 
misie zostały zaproszone do wspólnej zabawy – były tańce, gimna-
styka z misiem i zabawy z użyciem chusty animacyjnej. Dzieci pozna-
ły historię pluszowego misia, rozwiązywały zagadki słowne. Nie 
zapomnieliśmy o słodkim poczęstunku. Dzieci chętnie jadły herbat-
niki posmarowane misiowym przysmakiem, czyli miodem. Był to 
dzień pełen radości, śmiechu, a misie towarzyszyły dzieciom 
podczas zabaw przez cały dzień.

Andrzejki
W listopadzie do naszego przedszkola zawitali niecodzienni goście – 
wróżki, księżniczki, czarodziejki, które przyjechały do nas z Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego z Załuskowa wraz ze swoimi 
opiekunkami. Przygotowały dla przedszkolaków ciekawe, andrzejko-
we wróżby. Dzieci losowały obrazki przedstawiające ludzi wykonują-
cych różne zawody, a dzięki nim dowiedziały się kim zostaną, jak 
dorosną. Świetnie poradziły sobie z zagadkami obrazkowymi 
dotyczącymi bajek. Z dużym zainteresowaniem słuchały baśni 
„Królewna Śnieżka”. Jednak najwięcej radości sprawiły im zabawy 
ruchowe w kole i wspólne tańce przy piosenkach z dziecięcego 
repertuaru.

Agnieszka Zwierzchowska

Jesień w naszym przedszkolu obfitowała w wiele interesujących 
wydarzeń. Były to zarówno uroczystości, imprezy, zajęcia otwarte, 
jak i wizyty ciekawych gości.

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” do naszego przedszko-
la przybył Pan Krzysztof Dylicki wójt. Nasz gość przeczytał dzieciom 
wiersze Jana Brzechwy „Na straganie” oraz „Pomidor”. Następnie 
przedszkolaki pochwaliły się znajomością warzyw zgromadzonych w 
przedszkolnym kąciku przyrody. Nie zabrakło wypowiedzi dotyczą-
cych ulubionych warzyw i potraw, które z nich powstają. Nie jest 
tajemnicą, że czytanie książek , wierszy i opowiadań to ważny 
element w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Książki nie tylko 
uczą, ale również bawią i rozwijają wyobraźnię.

Dzień Marchewki
W październiku dzieci uczyły się o ważnej roli owoców i warzyw w 
codziennej diecie. Zakończeniem tego bloku tematycznego były 
zajęcia otwarte z udziałem rodziców czyli „Dzień Marchewki”. Tego 
dnia każdy przedszkolak miał element ubrania w kolorze pomarań-
czowym. Na  cześć gościa specjalnego dzieci zaśpiewały piosenkę 
„Urodziny marchewki”. Następnie były zagadki oraz konkursy i 
zabawy zręcznościowe z marchewką w roli głównej. Przedszkolaki 
spisały się na medal i wykazały ogromną wiedzą na temat warzyw. 
Ważnym punktem zajęć była degustacja marchewki pod różnymi 
postaciami: surowej, ugotowanej i w postaci soku. Były wspólne 
tańce, a na zakończenie dzieci wraz z rodzicami wykonały marchew-
ki z użyciem pomarańczowego i zielonego papieru.

Ewakuacja
28 października 2016 roku przedszkolaki brały udział w ćwiczeniach  
obronnych  pod kryptonimem „Dolina Wisły 2016”. Dzieci wraz z 
pracownikami przedszkola oraz opieką Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Słubicach ewakuowały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach. Przedszkolaki czas oczekiwania  na powrót do przedszkola 
spędziły  z  paniami  z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Płocku. Następnie po otrzymaniu informacji o możliwości 
powrotu wróciliśmy do przedszkola.  
Zachowanie naszych podopiecznych i ich wzorowa postawa zostały 
docenione w szczególny sposób. W dniu 16 listopada zaszczycili nas 
bardzo ważni goście – wicestarosta Iwona Sierocka, radny Powiatu 
Płockiego i przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Józef Walewski oraz wójt Krzysztof Dylicki, którzy 
podziękowali przedszkolakom za wspaniałą postawę podczas 
ewakuacji. Dzieci otrzymały kosz słodyczy.

„Pasowanie na przedszkolaka”
10 listopada 2016 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość, która 
stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci w przedszkolu, 
czyli „Pasowanie na przedszkolaka”. Ze względu na specyfikę naszej 
placówki nie tylko maluchy były zaangażowane w to święto, ale 
również dzieci z grupy starszej zostały pasowane na starszaków. Było 
to doniosłe wydarzenie, ponieważ dzieci w odświętnych strojach 
zaprezentowały swoim rodzicom piosenki i wiersze, których nauczy-
ły się w przedszkolu. Z pewnością niejednej mamie czy tacie zakręci-
ła się w oku łza wzruszenia. W tym szczególnym dniu uczestniczyła 
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Ślubowanie klasy I połączone z Dniem Edukacji Narodowej 
12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie 
klasy I. Była to wyjątkowa chwila, gdyż tego dnia obchodziliśmy 
również Święto Edukacji Narodowej. W gronie zaproszonych gości, 
nauczycieli, rodziców i uczniów pierwszoklasiści zostali oficjalnie 
przyjęci do społeczności szkolnej.  Dzieci pod kierunkiem pań Żanety 
Żuchowicz i Małgorzaty Perka zaprezentowały piękny program 
artystyczny. W nagrodę otrzymały upominki od starszych kolegów i 
rodziców. Cała uroczystość zakończyła się dyskoteką z poczęstun-
kiem.

Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2016 r., po raz pierwszy, nasza szkoła uczestniczyła w 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie Daje Moc. Uczestnikami 
byli uczniowie klasy II i III. Tego dnia przeprowadziliśmy pogadankę 
na temat roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie 
tylko zdrowa żywność, ale też ilość i jakość posiłków w ciągu dnia. 
Dzieci zapoznały się z 12 zasadami zdrowego odżywiania, wykonały 
gazetkę tematyczną, na której przedstawiły te zasady w formie 
komiksu. Wzbogaceni wiedzą o zdrowym odżywianiu przystąpiliśmy 
do przygotowania wspólnego i zdrowego śniadania. Na naszym 
stole znalazły się owoce, warzywa, soki, jogurty, płatki zbożowe, 
mleko, sery i jajka. Dzieci bardzo chętnie wykonywały kolorowe 
kanapki. Był to dzień bardzo miły, kolorowy i pełen wrażeń. Uważa-
my, że dzięki tej akcji udało nam się zwiększyć świadomość dzieci na 
temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.                                                                                                        

Andrzejki integracyjne
W naszej szkole, już na stałe, wpisał się w kalendarz imprez Integra-
cyjny Bal Andrzejkowy. W tym roku odbył się on 24 listopada. Przyje-
chała do nas  dwudziestoosobowa  grupa wychowanków ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mocarzewie wraz z 
opiekunami. Przywitaliśmy ich serdecznie. Zaproponowaliśmy miłą 
zabawę oraz ciekawe wróżby andrzejkowe. Uczniowie klas IV- VI 
przeprowadzali różne konkursy i zabawy, dzięki czemu pobyt na balu 
był bardzo atrakcyjny. Przy dźwiękach muzyki dzieci poprzez wspól-
ną zabawę integrowały się z sobą. Przygotowaliśmy również słodki 
poczęstunek w postaci pączków, których sponsorem była Gminna 
Spółdzielnia „SCH” w Słubicach. W ramach programu „B&N, czyli B – 
jak bezpieczny i N – jak niechroniony” wszystkie dzieci założyły 
elementy odblaskowe, aby przypomnieć, że odblaski zwiększają 
szanse pieszych i rowerzystów na uniknięcie potracenia. 
Mamy nadzieję, że zorganizowany przez nas bal podobał się i dzieci 
chętnie przyjadą do nas za rok.

Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka
Mikołajki           

7 grudnia wszystkie dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w mikołajko-
wym wyjeździe do Centrum Zabaw dla Dzieci „Happy Park” w 
Stróżewku. Po przyjeździe zostaliśmy mile przywitani przez Mikołaja 
oraz jego pomocników. Na dzieci czekały zorganizowane zabawy i 
konkursy przeprowadzane przez Śnieżynki, w których dzieci bardzo 
chętnie brały udział. Świąteczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd 
sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzieci niechętnie rozstawały się z Mikołajem. Zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego w Piotrków-
ku obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Głównym założeniem tego 
dnia było zachęcenie do szanowania zabawek i docenienie misia 
jako zabawki, która towarzyszy dzieciom od lat i może być niezastą-
pionym przyjacielem. Dzieci przyniosły misie i wspólnie bawiliśmy 
się i uczyliśmy wykorzystując pluszowe maskotki. Dzieci wykonywały 
rysunki misia, wyposażały misia w przedmioty kojarzące się z 
wylosowaną porą roku. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabawy 
przy muzyce i słodkiego poczęstunku, jak to misie lubią.

Edyta Michalak

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Akademia 
Bezpiecznego Puchatka. Do programu przystąpiły klasy pierwsza i 
druga. Nauczyciele realizowali program poprzez przeprowadzenie 
zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci 
tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, 
nauki selekcji informacji oraz rozwijania kreatywności na podstawie 
otrzymanych materiałów edukacyjnych. 22 listopada, w obu 
klasach, został przeprowadzony test wiedzy o bezpieczeństwie. W 
ramach testu dzieci odpowiedziały na 15 pytań dotyczących bezpie-
czeństwa, dzięki któremu utrwaliły wiedzę zdobytą na zajęciach. 
Szkoła nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii 
Bezpiecznego Puchatka”.

Żaneta Żuchowicz i Agnieszka Jarzyńska
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA- DZIECI MAJĄ GŁOS

Prawa dziecka – to bardzo ważne prawa. Każde dziecko powinno je 
znać i odważnie z nich korzystać. Dlatego też po raz kolejny w naszej 
szkole, w dniu 21 listopada 2016 r. obchodzony był ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka, który na początku listopada 2014 roku uchwalił 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko dlatego, że zależy nam na 
tym, aby dzieci mogły czuć się bezpiecznie i nie zgadzały się na złe 
traktowanie. 
Z tej okazji wykonana została, w naszej szkole gazetka tematyczna: 
Dzieci mają głos, przypominająca uczniom, że mają swoje prawa i 
powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym, że mają tych 
praw zawsze przestrzegać. Szkolny koordynator wraz z uczniami 
wykonał „Drzewko Szczęścia” – Radość Słowa, które przypominało 
uczniom o radości dawanej poprzez wypowiadanie życzliwych słów, 
np.: proszę, dziękuję, lubię Cię, jesteś miłą koleżanką, chętnie ci 
pomogę, itp. 
Uczniowie z nauczania zintegrowanego uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych: Chrońmy szczęścia. Były to gry i zabawy dydaktyczne 
przygotowane i przeprowadzone w grupie uczniów z klas I-III. Zorga-
nizowane pod tym hasłem zajęcia, zabawy, quizy, wspólny śpiew 
piosenki: Wszystkie dzieci nasze są, bardzo cieszył najmłodszych, bo 
dzięki temu dowiedziały się więcej o prawach, jakie ma każde 
dziecko w Polsce. Zabawa rozkręcała się w najlepsze i dzieci uśmie-
chały się do siebie porozumiewawczo. 
W klasach IV-VI szkolny koordynator przeprowadził z uczniami 
lekcje: Szczęśliwa  gromadka, według  opracowanego wcześniej  
scenariusza. Głównym celem zajęć było zwiększenie świadomości 
uczniów, co do zakresu i istoty przysługujących im praw. Dzieci z 
łatwością zrozumiały, że ich przestrzeganie jest gwarantem 
szczęścia. Jeśli natomiast ktoś nie radzi sobie z trudną sprawą – taką, 
która budzi lęk wstyd, poczucie upokorzenia czy bezradności, zawsze 
można zadzwonić pod łatwy do zapamiętania numer: 800 12 12 12 
i porozmawiać z osobą dorosłą – miłą, mądrą i bardzo przyjazną 
wszystkim dzieciom. 
Kiedy już nasi uczniowie stwierdzili: „jedno jest pewne, znamy swoje 
prawa i nie zawahamy się ich użyć”, były gotowe do udzielenia 
wywiadu: Mój sposób na szczęście. Nic nie szkodzi, że pewnie 
jeszcze nie raz usłyszą od dorosłych: „dzieci i ryby głosu nie mają”. 
Rozumieją już, że nie chodzi  też o to, aby nosić w kieszeni wielki 
rulon papieru ze spisanymi prawami dziecka. Z całą pewnością 
jednak warto było ułożyć Dekalog szczęśliwego dziecka po to, aby 
inni zrozumieli, że nie zgadzają się na złe traktowanie ani przez inne 
dzieci, ani przez dorosłych. 
Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć: zawra-
canie głowy z tą edukacją na temat praw dziecka. Na koniec dodam 
jeszcze: Droga Dziewczynko i drogi Chłopcze, chociaż Twoje buty są 
mniejsze od butów rodziców, chociaż nie dosięgasz do najwyższej 
półki w szafce, chociaż nie pozwalają Ci oglądać filmów dla 
dorosłych i ciągle słyszysz, że jesteś na to, czy tamto za mały, ale 
Twoje prawa rosną razem z Tobą – są zawsze w rozmiarze w sam raz. 
Są prawami wszystkich ludzi – małych i dużych.  

Jolanta Jaros

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PIOTRKÓWKU
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Teatrzyk „Iskierka”
Od wielu lat w szkole działa teatrzyk „Iskierka” prowadzony przez 
panią Janinę Ujazda. Dzieci wystawiają różne baśnie, tym razem był 
to „Kopciuszek”. Występ obejrzeli uczniowie z klas 0-III i dzieci z 
Przedszkola Samorządowego. Przedstawienie bardzo podobało się 
młodym widzom.

Spotkanie z zespołem „Grzybowianki”
„Na ludową nutę” pod takim hasłem gościliśmy ludowy zespół 
„Grzybowianki”. Był śpiew, taniec, konkurs ze znajomości polskich 
tańców narodowych oraz historia ludowego stroju. Uczniowie 
poznali też poszczególne jego elementy i ich nazwy. Warto zazna-
czyć, że wśród członków zespołu są uczniowie naszej szkoły, z czego 
się cieszymy.

„Dzień Patrona”
24 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona, po raz 13-ty, bo już tyle 
lat minęło odkąd Ojciec Święty Jana Paweł II jest naszym patronem. 
W związku z tym odbył się apel pod tytułem „Recepta na świętość” 
przygotowany przez panie Justynę Karwowską, Emilię Cichosz oraz 
pana Łukasza Bartosiaka. Wykonawcami piosenek i wierszy byli 
uczniowie z klas czwartych i szóstych.
Jesteśmy dumni i będziemy dumni z tego, że mamy Takiego Patrona.

Jednym z zadań szkoły jest łączenie tradycji z nowoczesnością. W 
kalendarzu imprez szkolnych na stałe są wpisane uroczystości, które 
wzbogacają i uwrażliwiają uczniów.

„Święto Niepodległości”
Święto Niepodległości 11 Listopada uczciliśmy piękną akademią, w 
czasie której chór szkolny prowadzony przez pana Łukasza Bartosia-
ka wykonał pieśni związane z powstaniem I Brygady Józefa Piłusd-
skiego, zaś uczniowie uczęszczający na zajęcia koła historycznego, 
którym opiekuje się pani Magdalena Durmaj, przedstawili montaż 
poezji patriotycznej. Ponadto mieliśmy również okazję wziąć udział 
w „żywej lekcji historii”, gdyż odwiedzili nas przedstawiciele grupy 
rekonstrukcyjnej działającej przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
pola bitwy nad Bzurą. Nasi goście opowiedzieli o walkach toczących 
się w czasie I wojny światowej na linii Bzury oraz pokazali mundury i 
broń z tamtych czasów.
 11 listopada braliśmy udział w marszu do kopca powstańców 
styczniowych. Złożyliśmy kwiaty pod kopcem i na cmentarzu 
parafialnym w Słubicach, gdzie spoczywają żołnierze wojny obron-
nej z 1939 r. Oddaliśmy w ten sposób hołd bohaterom poległym w 
walce o wolność Ojczyzny.
W czasie marszu nieśliśmy biało-czerwone flagi, symbol naszego 
patriotyzmu.

robią w mieście karierę, bo mądrych książek czytali wiele. 
Mam nadzieję, że przeprowadzona akcja zachęci młodych czytelni-
ków do częstszego sięgania po książkę i odwiedzania szkolnej biblio-
teki. 

Jaros Jolanta
„B&N, czyli B - jak bezpieczny i N - jak niechroniony”

W szkole nadal prowadzone są działania w ramach ogólnopolskiego 
programu profilaktycznego „B&N, czyli B - jak bezpieczny i N - jak 
niechroniony”. Funkcjonuje „Bank odblasków” stworzony z elemen-
tów odblaskowych zgromadzonych przez uczniów i nauczycieli. W 
październiku przeprowadzony został konkurs dla klas I – III na rymo-
wankę zachęcającą dzieci i dorosłych do noszenia odblasków. Dzieci 
ułożyły ciekawe wierszyki. Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w 
głosowaniu na najfajniejszą rymowankę. Najwięcej głosów otrzymał 
wierszyk Wiktorii Dudkiewicz – uczennicy klasy II i to ona właśnie 
otrzymała główną nagrodę. Oto zwycięska rymowanka:
Nawet zebra, co ma paski,
Chciałaby nosić odblaski.
Lecz niech zebra się nie trudzi,
Bo odblaski są dla ludzi.
Gratuluję Wiktorii i innym uczestnikom konkursu – wszyscy zostali 
nagrodzeni. Pozostałe rymowanki posłużyły do stworzenia szkolnej 
gazetki BRD oraz rysunków i plakatów wykonanych przez uczniów 
klasy IV i V. Plakaty pod hasłem: „BEZPIECZNY = WIDOCZNY” zostaną 
zawieszone w instytucjach na terenie naszej gminy, aby przypomi-
nać o odblaskach zapewniających bezpieczeństwo pieszym i 
rowerzystom.

Renata Bartosiak

ŻYJ – MYŚL – CZYTAJ

Mówią, że w książkach
Świat się mieści drugi

Piękniejszy od codziennego;
Cuda on wszystkie ma na swe usługi,

Niebo należy do niego…
~Wiktor Gomulicki

Pierwszego października rozpoczął się Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 
ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekar-
stwa Szkolnego. W malowniczej miejscowości Piotrkówek też o tym 
pamiętaliśmy. Hasłem bibliotecznego święta, były słowa: ŻYJ – MYŚL 
– CZYTAJ. Staraliśmy się wspólnie rozszyfrować swój świat, do które-
go poznania, jak wiemy, tego rzeczywistego i fantastycznego, są 
książki. Naszym celem było zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblio-
teki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelni-
czych.
Z tej okazji biblioteka zorganizowała zabawy słowne, gry literackie, 
wspólne czytanie i recytowanie, quizy oraz konkursy. Podsumowa-
niem był apel, podczas którego uczniowie dowiedzieli się, dlaczego 
warto czytać oraz zobaczyli inscenizację: Żyj – myśl – czytaj, w wyko-
naniu uczniów z klasy piątej i szóstej. Była ona połączona z prezenta-
cją książek zakupionych, w ramach akcji Książki naszych marzeń. 
Bardzo przekonująco do czytania zachęcali uczniowie z klasy szóstej. 
„Rap książkowy” w ich wykonaniu wzbudził duże zainteresowanie, 
podczas którego zgodnie uznali, że półki bez książek to sprawa 
wstydliwa i dzięki książkom mają dobre stopnie, a ich starsi koledzy 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ślubowanie klasy I połączone z Dniem Edukacji Narodowej 
12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie 
klasy I. Była to wyjątkowa chwila, gdyż tego dnia obchodziliśmy 
również Święto Edukacji Narodowej. W gronie zaproszonych gości, 
nauczycieli, rodziców i uczniów pierwszoklasiści zostali oficjalnie 
przyjęci do społeczności szkolnej.  Dzieci pod kierunkiem pań Żanety 
Żuchowicz i Małgorzaty Perka zaprezentowały piękny program 
artystyczny. W nagrodę otrzymały upominki od starszych kolegów i 
rodziców. Cała uroczystość zakończyła się dyskoteką z poczęstun-
kiem.

Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2016 r., po raz pierwszy, nasza szkoła uczestniczyła w 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie Daje Moc. Uczestnikami 
byli uczniowie klasy II i III. Tego dnia przeprowadziliśmy pogadankę 
na temat roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie 
tylko zdrowa żywność, ale też ilość i jakość posiłków w ciągu dnia. 
Dzieci zapoznały się z 12 zasadami zdrowego odżywiania, wykonały 
gazetkę tematyczną, na której przedstawiły te zasady w formie 
komiksu. Wzbogaceni wiedzą o zdrowym odżywianiu przystąpiliśmy 
do przygotowania wspólnego i zdrowego śniadania. Na naszym 
stole znalazły się owoce, warzywa, soki, jogurty, płatki zbożowe, 
mleko, sery i jajka. Dzieci bardzo chętnie wykonywały kolorowe 
kanapki. Był to dzień bardzo miły, kolorowy i pełen wrażeń. Uważa-
my, że dzięki tej akcji udało nam się zwiększyć świadomość dzieci na 
temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.                                                                                                        

Andrzejki integracyjne
W naszej szkole, już na stałe, wpisał się w kalendarz imprez Integra-
cyjny Bal Andrzejkowy. W tym roku odbył się on 24 listopada. Przyje-
chała do nas  dwudziestoosobowa  grupa wychowanków ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mocarzewie wraz z 
opiekunami. Przywitaliśmy ich serdecznie. Zaproponowaliśmy miłą 
zabawę oraz ciekawe wróżby andrzejkowe. Uczniowie klas IV- VI 
przeprowadzali różne konkursy i zabawy, dzięki czemu pobyt na balu 
był bardzo atrakcyjny. Przy dźwiękach muzyki dzieci poprzez wspól-
ną zabawę integrowały się z sobą. Przygotowaliśmy również słodki 
poczęstunek w postaci pączków, których sponsorem była Gminna 
Spółdzielnia „SCH” w Słubicach. W ramach programu „B&N, czyli B – 
jak bezpieczny i N – jak niechroniony” wszystkie dzieci założyły 
elementy odblaskowe, aby przypomnieć, że odblaski zwiększają 
szanse pieszych i rowerzystów na uniknięcie potracenia. 
Mamy nadzieję, że zorganizowany przez nas bal podobał się i dzieci 
chętnie przyjadą do nas za rok.

Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka
Mikołajki           

7 grudnia wszystkie dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w mikołajko-
wym wyjeździe do Centrum Zabaw dla Dzieci „Happy Park” w 
Stróżewku. Po przyjeździe zostaliśmy mile przywitani przez Mikołaja 
oraz jego pomocników. Na dzieci czekały zorganizowane zabawy i 
konkursy przeprowadzane przez Śnieżynki, w których dzieci bardzo 
chętnie brały udział. Świąteczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd 
sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzieci niechętnie rozstawały się z Mikołajem. Zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego w Piotrków-
ku obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Głównym założeniem tego 
dnia było zachęcenie do szanowania zabawek i docenienie misia 
jako zabawki, która towarzyszy dzieciom od lat i może być niezastą-
pionym przyjacielem. Dzieci przyniosły misie i wspólnie bawiliśmy 
się i uczyliśmy wykorzystując pluszowe maskotki. Dzieci wykonywały 
rysunki misia, wyposażały misia w przedmioty kojarzące się z 
wylosowaną porą roku. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabawy 
przy muzyce i słodkiego poczęstunku, jak to misie lubią.

Edyta Michalak

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Akademia 
Bezpiecznego Puchatka. Do programu przystąpiły klasy pierwsza i 
druga. Nauczyciele realizowali program poprzez przeprowadzenie 
zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci 
tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, 
nauki selekcji informacji oraz rozwijania kreatywności na podstawie 
otrzymanych materiałów edukacyjnych. 22 listopada, w obu 
klasach, został przeprowadzony test wiedzy o bezpieczeństwie. W 
ramach testu dzieci odpowiedziały na 15 pytań dotyczących bezpie-
czeństwa, dzięki któremu utrwaliły wiedzę zdobytą na zajęciach. 
Szkoła nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii 
Bezpiecznego Puchatka”.

Żaneta Żuchowicz i Agnieszka Jarzyńska
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA- DZIECI MAJĄ GŁOS

Prawa dziecka – to bardzo ważne prawa. Każde dziecko powinno je 
znać i odważnie z nich korzystać. Dlatego też po raz kolejny w naszej 
szkole, w dniu 21 listopada 2016 r. obchodzony był ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka, który na początku listopada 2014 roku uchwalił 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko dlatego, że zależy nam na 
tym, aby dzieci mogły czuć się bezpiecznie i nie zgadzały się na złe 
traktowanie. 
Z tej okazji wykonana została, w naszej szkole gazetka tematyczna: 
Dzieci mają głos, przypominająca uczniom, że mają swoje prawa i 
powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym, że mają tych 
praw zawsze przestrzegać. Szkolny koordynator wraz z uczniami 
wykonał „Drzewko Szczęścia” – Radość Słowa, które przypominało 
uczniom o radości dawanej poprzez wypowiadanie życzliwych słów, 
np.: proszę, dziękuję, lubię Cię, jesteś miłą koleżanką, chętnie ci 
pomogę, itp. 
Uczniowie z nauczania zintegrowanego uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych: Chrońmy szczęścia. Były to gry i zabawy dydaktyczne 
przygotowane i przeprowadzone w grupie uczniów z klas I-III. Zorga-
nizowane pod tym hasłem zajęcia, zabawy, quizy, wspólny śpiew 
piosenki: Wszystkie dzieci nasze są, bardzo cieszył najmłodszych, bo 
dzięki temu dowiedziały się więcej o prawach, jakie ma każde 
dziecko w Polsce. Zabawa rozkręcała się w najlepsze i dzieci uśmie-
chały się do siebie porozumiewawczo. 
W klasach IV-VI szkolny koordynator przeprowadził z uczniami 
lekcje: Szczęśliwa  gromadka, według  opracowanego wcześniej  
scenariusza. Głównym celem zajęć było zwiększenie świadomości 
uczniów, co do zakresu i istoty przysługujących im praw. Dzieci z 
łatwością zrozumiały, że ich przestrzeganie jest gwarantem 
szczęścia. Jeśli natomiast ktoś nie radzi sobie z trudną sprawą – taką, 
która budzi lęk wstyd, poczucie upokorzenia czy bezradności, zawsze 
można zadzwonić pod łatwy do zapamiętania numer: 800 12 12 12 
i porozmawiać z osobą dorosłą – miłą, mądrą i bardzo przyjazną 
wszystkim dzieciom. 
Kiedy już nasi uczniowie stwierdzili: „jedno jest pewne, znamy swoje 
prawa i nie zawahamy się ich użyć”, były gotowe do udzielenia 
wywiadu: Mój sposób na szczęście. Nic nie szkodzi, że pewnie 
jeszcze nie raz usłyszą od dorosłych: „dzieci i ryby głosu nie mają”. 
Rozumieją już, że nie chodzi  też o to, aby nosić w kieszeni wielki 
rulon papieru ze spisanymi prawami dziecka. Z całą pewnością 
jednak warto było ułożyć Dekalog szczęśliwego dziecka po to, aby 
inni zrozumieli, że nie zgadzają się na złe traktowanie ani przez inne 
dzieci, ani przez dorosłych. 
Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć: zawra-
canie głowy z tą edukacją na temat praw dziecka. Na koniec dodam 
jeszcze: Droga Dziewczynko i drogi Chłopcze, chociaż Twoje buty są 
mniejsze od butów rodziców, chociaż nie dosięgasz do najwyższej 
półki w szafce, chociaż nie pozwalają Ci oglądać filmów dla 
dorosłych i ciągle słyszysz, że jesteś na to, czy tamto za mały, ale 
Twoje prawa rosną razem z Tobą – są zawsze w rozmiarze w sam raz. 
Są prawami wszystkich ludzi – małych i dużych.  

Jolanta Jaros
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Teatrzyk „Iskierka”
Od wielu lat w szkole działa teatrzyk „Iskierka” prowadzony przez 
panią Janinę Ujazda. Dzieci wystawiają różne baśnie, tym razem był 
to „Kopciuszek”. Występ obejrzeli uczniowie z klas 0-III i dzieci z 
Przedszkola Samorządowego. Przedstawienie bardzo podobało się 
młodym widzom.

Spotkanie z zespołem „Grzybowianki”
„Na ludową nutę” pod takim hasłem gościliśmy ludowy zespół 
„Grzybowianki”. Był śpiew, taniec, konkurs ze znajomości polskich 
tańców narodowych oraz historia ludowego stroju. Uczniowie 
poznali też poszczególne jego elementy i ich nazwy. Warto zazna-
czyć, że wśród członków zespołu są uczniowie naszej szkoły, z czego 
się cieszymy.

„Dzień Patrona”
24 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona, po raz 13-ty, bo już tyle 
lat minęło odkąd Ojciec Święty Jana Paweł II jest naszym patronem. 
W związku z tym odbył się apel pod tytułem „Recepta na świętość” 
przygotowany przez panie Justynę Karwowską, Emilię Cichosz oraz 
pana Łukasza Bartosiaka. Wykonawcami piosenek i wierszy byli 
uczniowie z klas czwartych i szóstych.
Jesteśmy dumni i będziemy dumni z tego, że mamy Takiego Patrona.

Jednym z zadań szkoły jest łączenie tradycji z nowoczesnością. W 
kalendarzu imprez szkolnych na stałe są wpisane uroczystości, które 
wzbogacają i uwrażliwiają uczniów.

„Święto Niepodległości”
Święto Niepodległości 11 Listopada uczciliśmy piękną akademią, w 
czasie której chór szkolny prowadzony przez pana Łukasza Bartosia-
ka wykonał pieśni związane z powstaniem I Brygady Józefa Piłusd-
skiego, zaś uczniowie uczęszczający na zajęcia koła historycznego, 
którym opiekuje się pani Magdalena Durmaj, przedstawili montaż 
poezji patriotycznej. Ponadto mieliśmy również okazję wziąć udział 
w „żywej lekcji historii”, gdyż odwiedzili nas przedstawiciele grupy 
rekonstrukcyjnej działającej przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
pola bitwy nad Bzurą. Nasi goście opowiedzieli o walkach toczących 
się w czasie I wojny światowej na linii Bzury oraz pokazali mundury i 
broń z tamtych czasów.
 11 listopada braliśmy udział w marszu do kopca powstańców 
styczniowych. Złożyliśmy kwiaty pod kopcem i na cmentarzu 
parafialnym w Słubicach, gdzie spoczywają żołnierze wojny obron-
nej z 1939 r. Oddaliśmy w ten sposób hołd bohaterom poległym w 
walce o wolność Ojczyzny.
W czasie marszu nieśliśmy biało-czerwone flagi, symbol naszego 
patriotyzmu.

ŻYJ – MYŚL – CZYTAJ

Mówią, że w książkach
Świat się mieści drugi

Piękniejszy od codziennego;
Cuda on wszystkie ma na swe usługi,

Niebo należy do niego…
~Wiktor Gomulicki

Pierwszego października rozpoczął się Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 
ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekar-
stwa Szkolnego. W malowniczej miejscowości Piotrkówek też o tym 
pamiętaliśmy. Hasłem bibliotecznego święta, były słowa: ŻYJ – MYŚL 
– CZYTAJ. Staraliśmy się wspólnie rozszyfrować swój świat, do które-
go poznania, jak wiemy, tego rzeczywistego i fantastycznego, są 
książki. Naszym celem było zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblio-
teki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelni-
czych.
Z tej okazji biblioteka zorganizowała zabawy słowne, gry literackie, 
wspólne czytanie i recytowanie, quizy oraz konkursy. Podsumowa-
niem był apel, podczas którego uczniowie dowiedzieli się, dlaczego 
warto czytać oraz zobaczyli inscenizację: Żyj – myśl – czytaj, w wyko-
naniu uczniów z klasy piątej i szóstej. Była ona połączona z prezenta-
cją książek zakupionych, w ramach akcji Książki naszych marzeń. 
Bardzo przekonująco do czytania zachęcali uczniowie z klasy szóstej. 
„Rap książkowy” w ich wykonaniu wzbudził duże zainteresowanie, 
podczas którego zgodnie uznali, że półki bez książek to sprawa 
wstydliwa i dzięki książkom mają dobre stopnie, a ich starsi koledzy 

uczestnikami koła historycznego zaprezentowała na deskach 
szkolnego teatru inscenizację „Chrzest Polski- tak mogło być”. Na tę 
uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządo-
wych. Rekonstrukcja chrztu Polski w wykonaniu uczniów na pewno 
wszystkim zgromadzonym pozostanie na długo w pamięci.

Organizatorzy

„Chrzest Polski”
W szkole od 8 lat działa grupa recytatorsko- teatralna prowadzona 
przez panią Jolantę Wodowską. Uczniowie przygotowują przedsta-
wienia związane z rocznicami literackimi, jak i historycznymi. W tym 
roku z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski mogliśmy przenieść się w 
czasy średniowiecza, ponieważ grupa teatralna we współpracy z 

przez pana Dariusza Jarosa i biegła tym razem koło kościoła ewange-
lickiego w Wiączeminie. Uczestnicy (uczniowie klas IV - VI z wycho-
wawcami) 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 IV, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy V, a trzecie 
szóstoklasiści.
W tym samym czasie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie 
klas I - III wykonywali prace plastyczne związane ze Świętem Niepod-
ległości: 
oddział przedszkolny - projekt maskotek narodowych;
klasa I - "Polskie symbole narodowe";
klasa II -" Piękna nasza Polska cała";
klasa III - "Jak być patriotą w czasie pokoju?".
Wykonane piękne prace zostały zaprezentowane podczas apelu.
Następnie uczeń klasy VI - Mateusz Siemiński zabrał nas na wycieczkę 
historyczną w odległe czasy zaborów, powstań i bohaterów narodo-
wych. Podczas prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się dlacze-
go właśnie 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, obejrze-
liśmy zdjęcia, obrazy i filmy związane z tym świętem, mogliśmy także 
wspólnie pośpiewać legionowe pieśni. Na zakończenie szkolnych 
obchodów Święta Niepodległości wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, medale, zakładki do książek i słodycze. Wszyst-
kim gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział.

Ewa Krajewska i Dariusz Jaros  

PRACOWNIKOM SZKOŁY
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji w naszej szkole 
zaproponowaliśmy naszym pracownikom pokaz mody. Były to 
bardzo praktyczne propozycje firmy ABSURD & COMPANY do 
wykorzystania na co dzień. Ceny, oczywiście, promocyjne z okazji 
święta, opiewały na kilkanaście lub kilkadziesiąt uśmiechów nauczy-
cielskich. Uczniowie wprawiali się w role modelek i modeli. Jak 
wynika z tego, co wyżej, początek naszego spotkania był trochę „z 
przymrużeniem oka”, a następnie całkiem poważnie podziękowali-
śmy pracownikom naszej szkoły za codzienny trud z nami i złożyliśmy 
życzenia cierpliwości i „słodkich owoców edukacji” na kolejny rok. W 
tej części wsparły nas jeszcze mamy z Rady Rodziców. Było nam 
bardzo miło, że na nasze spotkanie tego dnia przyjęli zaproszenie pan 
wójt Krzysztof Dylicki i ksiądz proboszcz Stanisław Pakieła.

Samorząd Uczniowski SP w Świniarach
ANDRZEJKOWE POPOŁUDNIE

Kultywując różne tradycje w naszej szkole, nie mogliśmy nie pamię-
tać o „andrzejkowych wróżbach”.  Ponieważ wróżbom towarzyszy też 
zabawa, to zadbaliśmy o nią również. Samorząd uczniowski przygoto-
wał andrzejkowe popołudnie w czwartek 24 listopada 2016. Chłopcy 
z klasy VI zadbali o doborowy repertuar utworów do tańca, 
natomiast dziewczynki z klasy V i VI przygotowały wróżby. Można 
było „wywróżyć” sobie imię przyszłego chłopaka lub dziewczyny, 
najbliższą przyszłość - czyli do następnych Andrzejków, wreszcie 
wczesne zamążpójście poprzez tradycyjne ustawianie butów i 
oczywiście przelewanie wosku przez klucz. Po wróżbach wszyscy 
uczniowie wrócili jeszcze do tańców. Czas upłynął szybko i trochę 
szkoda było kończyć. Ale przecież już za rok będą następne.

Maria Szymańska
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada - narodowy Dzień Niepodległości. 
To ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała 
niepodległość po 123 latach zaborów.
W tym roku obchodzimy 98 rocznicę tego wydarzenia.
W naszej szkole od kilku lat świętujemy Dzień Niepodległości w 
sposób aktywny - organizujemy rajdy. Tegoroczny IV Rajd Niepodle-
głości odbył się 10 listopada. Trasa jak zwykle została przygotowana 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWNIARACH

Ślubowanie klasy I połączone z Dniem Edukacji Narodowej 
12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie 
klasy I. Była to wyjątkowa chwila, gdyż tego dnia obchodziliśmy 
również Święto Edukacji Narodowej. W gronie zaproszonych gości, 
nauczycieli, rodziców i uczniów pierwszoklasiści zostali oficjalnie 
przyjęci do społeczności szkolnej.  Dzieci pod kierunkiem pań Żanety 
Żuchowicz i Małgorzaty Perka zaprezentowały piękny program 
artystyczny. W nagrodę otrzymały upominki od starszych kolegów i 
rodziców. Cała uroczystość zakończyła się dyskoteką z poczęstun-
kiem.

Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2016 r., po raz pierwszy, nasza szkoła uczestniczyła w 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie Daje Moc. Uczestnikami 
byli uczniowie klasy II i III. Tego dnia przeprowadziliśmy pogadankę 
na temat roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie 
tylko zdrowa żywność, ale też ilość i jakość posiłków w ciągu dnia. 
Dzieci zapoznały się z 12 zasadami zdrowego odżywiania, wykonały 
gazetkę tematyczną, na której przedstawiły te zasady w formie 
komiksu. Wzbogaceni wiedzą o zdrowym odżywianiu przystąpiliśmy 
do przygotowania wspólnego i zdrowego śniadania. Na naszym 
stole znalazły się owoce, warzywa, soki, jogurty, płatki zbożowe, 
mleko, sery i jajka. Dzieci bardzo chętnie wykonywały kolorowe 
kanapki. Był to dzień bardzo miły, kolorowy i pełen wrażeń. Uważa-
my, że dzięki tej akcji udało nam się zwiększyć świadomość dzieci na 
temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.                                                                                                        

Andrzejki integracyjne
W naszej szkole, już na stałe, wpisał się w kalendarz imprez Integra-
cyjny Bal Andrzejkowy. W tym roku odbył się on 24 listopada. Przyje-
chała do nas  dwudziestoosobowa  grupa wychowanków ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mocarzewie wraz z 
opiekunami. Przywitaliśmy ich serdecznie. Zaproponowaliśmy miłą 
zabawę oraz ciekawe wróżby andrzejkowe. Uczniowie klas IV- VI 
przeprowadzali różne konkursy i zabawy, dzięki czemu pobyt na balu 
był bardzo atrakcyjny. Przy dźwiękach muzyki dzieci poprzez wspól-
ną zabawę integrowały się z sobą. Przygotowaliśmy również słodki 
poczęstunek w postaci pączków, których sponsorem była Gminna 
Spółdzielnia „SCH” w Słubicach. W ramach programu „B&N, czyli B – 
jak bezpieczny i N – jak niechroniony” wszystkie dzieci założyły 
elementy odblaskowe, aby przypomnieć, że odblaski zwiększają 
szanse pieszych i rowerzystów na uniknięcie potracenia. 
Mamy nadzieję, że zorganizowany przez nas bal podobał się i dzieci 
chętnie przyjadą do nas za rok.

Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka
Mikołajki           

7 grudnia wszystkie dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w mikołajko-
wym wyjeździe do Centrum Zabaw dla Dzieci „Happy Park” w 
Stróżewku. Po przyjeździe zostaliśmy mile przywitani przez Mikołaja 
oraz jego pomocników. Na dzieci czekały zorganizowane zabawy i 
konkursy przeprowadzane przez Śnieżynki, w których dzieci bardzo 
chętnie brały udział. Świąteczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd 
sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzieci niechętnie rozstawały się z Mikołajem. Zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego w Piotrków-
ku obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Głównym założeniem tego 
dnia było zachęcenie do szanowania zabawek i docenienie misia 
jako zabawki, która towarzyszy dzieciom od lat i może być niezastą-
pionym przyjacielem. Dzieci przyniosły misie i wspólnie bawiliśmy 
się i uczyliśmy wykorzystując pluszowe maskotki. Dzieci wykonywały 
rysunki misia, wyposażały misia w przedmioty kojarzące się z 
wylosowaną porą roku. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabawy 
przy muzyce i słodkiego poczęstunku, jak to misie lubią.

Edyta Michalak
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Jednym z zadań szkoły jest łączenie tradycji z nowoczesnością. W 
kalendarzu imprez szkolnych na stałe są wpisane uroczystości, które 
wzbogacają i uwrażliwiają uczniów.

„Święto Niepodległości”
Święto Niepodległości 11 Listopada uczciliśmy piękną akademią, w 
czasie której chór szkolny prowadzony przez pana Łukasza Bartosia-
ka wykonał pieśni związane z powstaniem I Brygady Józefa Piłusd-
skiego, zaś uczniowie uczęszczający na zajęcia koła historycznego, 
którym opiekuje się pani Magdalena Durmaj, przedstawili montaż 
poezji patriotycznej. Ponadto mieliśmy również okazję wziąć udział 
w „żywej lekcji historii”, gdyż odwiedzili nas przedstawiciele grupy 
rekonstrukcyjnej działającej przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
pola bitwy nad Bzurą. Nasi goście opowiedzieli o walkach toczących 
się w czasie I wojny światowej na linii Bzury oraz pokazali mundury i 
broń z tamtych czasów.
 11 listopada braliśmy udział w marszu do kopca powstańców 
styczniowych. Złożyliśmy kwiaty pod kopcem i na cmentarzu 
parafialnym w Słubicach, gdzie spoczywają żołnierze wojny obron-
nej z 1939 r. Oddaliśmy w ten sposób hołd bohaterom poległym w 
walce o wolność Ojczyzny.
W czasie marszu nieśliśmy biało-czerwone flagi, symbol naszego 
patriotyzmu.

SŁUBICKA OŚWIATA

uczestnicy przemaszerowali pod miejsce pamięci „kopiec ku czci 
Powstańców Styczniowych” poległych w bitwie pod Zyckiem oraz 
tych gospodarzy z naszej gminy, którzy pomagali powstańcom. 
Dzień 11 listopada pozostanie w pamięci jako wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu.    

15 listopada 2016 r.
W tym dniu wszyscy uczniowie wybierali nowe władze samorządu 
szkolnego gimnazjum . Nowymi przedstawicielami uczniów zostali: 
przewodnicząca  – Michalina Durmaj, z-ca przewodniczącego – 
Kamila Smolarek, sekretarz – Natalia Kluge, skarbnik – Dominik 
Nowicki,  kronikarze: Marta Piotrowska, Michał Karasek.
Pracę samorządu wspierają nauczyciele. Samorząd współpracuje z 
Radą Rodziców. Główne cele działalności to:                                                                                                                                                   
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości;              
-Działania na rzecz szkoły;                                                                                                                                                                                                                                        
 - Rozumienie i poszanowanie praw człowieka  z jednoczesnym 
ukazaniem znaczenia  reguł, nakazów, zakazów;                                                                                                                                                   
 - Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz harmonij-
nego rozwoju;                                                                                                                                                
 - Rozwijanie tolerancji do innych narodów, osób niepełnospraw-
nych, wrażliwość na krzywdę oraz działalność charytatywna.                                              
Przez cały rok samorząd prowadzi następujące działania:                                                                                                                                                                
1. „Szczęśliwy numerek” - co tydzień w inny dzień tygodnia losowa-
nie szczęśliwego numerka;                                                                                                     
2. Dyżury uczniowskie - pomoc nauczycielom przy pilnowaniu 
porządku na korytarzu, w łazienkach oraz szatni podczas przerw;
3. „Szaleństwo dnia 13 – tego” w tym dniu obowiązuje zasada uczeń 
przebrany- uczeń niepytany;
4. Opieka nad sztandarem szkolnym;
5. Tematyczne gazetki;
6. Udział w uroczystościach szkolnych, gminnych.
Samorząd szkoły chce, aby w każdym miesiącu odbywały się apele 
dotyczące bezpieczeństwa. Każda klasa po wylosowaniu tematyki 
apelu, przedstawi w dowolny sposób. 

Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń 
Chcemy, aby w naszej szkole było bezpiecznie, dlatego podejmuje-
my dużo działań profilaktycznych. Samorząd szkolny brał udział w 
konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy w Słubicach oraz 
GOPS, GKRPA. Tematyka konkursu dotyczyła bezpieczeństwa w 
szkole. Samorząd szkolny przedstawił pomysły, które mogą być 
wprowadzone do programu wychowawczego i profilaktycznego 
szkoły. 

Spotkanie z policjantem – 24 listopada 2016 r.
W tym dniu odbyło się spotkanie z policjantem na temat handlu 
ludźmi, narkotyków i dopalaczy. Uczniowie klas drugich i trzecich 
usłyszeli również informacje na temat konsekwencji prawnych dla 
nieletnich, czyli młodzieży między 13 a 17 rokiem życia.

25 listopada 2016 r. -  Szkolenie dla rodziców i warsztaty profilak-
tyczne dla uczniów  

Tego dnia odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym przedstawi-
ciel Instytutu Rozwoju i Edukacji "Progres" przeprowadził szkolenie 
na temat uzależnień (narkotyki, dopalacze, Energy drinki).

EWAKUACJA W SZKOLE 
28 października w naszej szkole przeprowadzono próbną ewakuację. 
Wszyscy uczniowie oraz pracownicy około godziny 10.15 usłyszeli 
długi sygnał syreny oraz informację „uwaga - proszę się ewakuować”. 
W ciągu dosłownie kilku minut według dróg ewakuacyjnych ucznio-
wie oraz pozostali pracownicy szkoły opuścili budynek szkoły. 
Następnie strażacy przeszukali budynek, znaleźli dwoje uczniów, 
którym ratownicy udzielili pierwszej pomocy. Na szczęście nikomu 
się nic nie stało, a uczniowie to tylko pozoranci. 

1 listopada 2016 r. 
Nasza szkoła podejmuje działania, by pielęgnować wśród wycho-
wanków takie wartości jak miłość, przyjaźń, tolerancja, patriotyzm 
czy prospołeczność. Są to kompetencje osobowe, interpersonalne, 
międzykulturowe, obejmujące pełny zakres zachowań przygotowu-
jących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i zawodowym. Dlatego uczniowie naszej szkoły 
przez cały rok dbają o porządek miejsc pamięci na pobliskim cmen-
tarzu i zawsze 1 listopada niezależnie od pogody pełnią wartę hono-
rową przy pomniku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, w 
czasie ostatnich dni walk nad Bzurą. Jest to podziękowanie i pamięć 
o tych, którzy oddali życie za to abyśmy mogli żyć w pokoju. 
PEŁNOPRAWNI UCZNIOWIE – ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2016 roku odbyła się podwójna uroczystość. Zgodnie z 
kalendarzem uroczystości i tradycją naszej szkoły tego dnia odbywa 
się ślubowanie klas pierwszych i rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Na uroczystość zostali zaproszeni, rodzice, dyrekto-
rzy szkół podstawowych, wójt, przewodnicząca Rady Gminy Słubice 
oraz nauczyciele. Uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie i 
otrzymali legitymacje szkolne. W drugiej części uroczystości ucznio-
wie klas starszych przypomnieli drogę naszego państwa do niepod-
ległości. Były piosenki patriotyczne śpiewane przez chór, recytacje 
wierszy i taniec flagi, który podobał się wszystkim na sali. Po zakoń-
czeniu uroczystości na uczniów klas pierwszych czekał poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 
Uroczystość przygotowały panie: Ewelina Kopeć, Izabela Kozłowska, 
Urszula Bartosiak, Monika Liberacka i Monika Adamowicz

11 listopada 2016 r.
Tego dnia grupa uczniów Publicznego Gimnazjum w Słubicach 
uczestniczyła w niecodziennej uroczystości poświęconej 98 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Najpierw odbyła się uroczysta msza święta w miejscowym kościele, 
następnie władze gminy, orkiestra strażacka, przedstawicielki KGW 
w Słubicach, uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum z 
opiekunami i wszystkimi chętnymi, niezależnie od pogody pomasze-
rowali na cmentarz parafialny, aby tam złożyć hołd wszystkim tym, 
którzy walcząc w różnych czasach oddali życie za wolną Polskę. Na 
cmentarzu odbył się apel poległych , następnie delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze. Po apelu poległych na cmentarzu wszyscy                                                                                                                                                             

„Chrzest Polski”
W szkole od 8 lat działa grupa recytatorsko- teatralna prowadzona 
przez panią Jolantę Wodowską. Uczniowie przygotowują przedsta-
wienia związane z rocznicami literackimi, jak i historycznymi. W tym 
roku z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski mogliśmy przenieść się w 
czasy średniowiecza, ponieważ grupa teatralna we współpracy z 

PRACOWNIKOM SZKOŁY
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji w naszej szkole 
zaproponowaliśmy naszym pracownikom pokaz mody. Były to 
bardzo praktyczne propozycje firmy ABSURD & COMPANY do 
wykorzystania na co dzień. Ceny, oczywiście, promocyjne z okazji 
święta, opiewały na kilkanaście lub kilkadziesiąt uśmiechów nauczy-
cielskich. Uczniowie wprawiali się w role modelek i modeli. Jak 
wynika z tego, co wyżej, początek naszego spotkania był trochę „z 
przymrużeniem oka”, a następnie całkiem poważnie podziękowali-
śmy pracownikom naszej szkoły za codzienny trud z nami i złożyliśmy 
życzenia cierpliwości i „słodkich owoców edukacji” na kolejny rok. W 
tej części wsparły nas jeszcze mamy z Rady Rodziców. Było nam 
bardzo miło, że na nasze spotkanie tego dnia przyjęli zaproszenie pan 
wójt Krzysztof Dylicki i ksiądz proboszcz Stanisław Pakieła.

Samorząd Uczniowski SP w Świniarach
ANDRZEJKOWE POPOŁUDNIE

Kultywując różne tradycje w naszej szkole, nie mogliśmy nie pamię-
tać o „andrzejkowych wróżbach”.  Ponieważ wróżbom towarzyszy też 
zabawa, to zadbaliśmy o nią również. Samorząd uczniowski przygoto-
wał andrzejkowe popołudnie w czwartek 24 listopada 2016. Chłopcy 
z klasy VI zadbali o doborowy repertuar utworów do tańca, 
natomiast dziewczynki z klasy V i VI przygotowały wróżby. Można 
było „wywróżyć” sobie imię przyszłego chłopaka lub dziewczyny, 
najbliższą przyszłość - czyli do następnych Andrzejków, wreszcie 
wczesne zamążpójście poprzez tradycyjne ustawianie butów i 
oczywiście przelewanie wosku przez klucz. Po wróżbach wszyscy 
uczniowie wrócili jeszcze do tańców. Czas upłynął szybko i trochę 
szkoda było kończyć. Ale przecież już za rok będą następne.

Maria Szymańska
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada - narodowy Dzień Niepodległości. 
To ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała 
niepodległość po 123 latach zaborów.
W tym roku obchodzimy 98 rocznicę tego wydarzenia.
W naszej szkole od kilku lat świętujemy Dzień Niepodległości w 
sposób aktywny - organizujemy rajdy. Tegoroczny IV Rajd Niepodle-
głości odbył się 10 listopada. Trasa jak zwykle została przygotowana 
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uczestnicy przemaszerowali pod miejsce pamięci „kopiec ku czci 
Powstańców Styczniowych” poległych w bitwie pod Zyckiem oraz 
tych gospodarzy z naszej gminy, którzy pomagali powstańcom. 
Dzień 11 listopada pozostanie w pamięci jako wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu.    

15 listopada 2016 r.
W tym dniu wszyscy uczniowie wybierali nowe władze samorządu 
szkolnego gimnazjum . Nowymi przedstawicielami uczniów zostali: 
przewodnicząca  – Michalina Durmaj, z-ca przewodniczącego – 
Kamila Smolarek, sekretarz – Natalia Kluge, skarbnik – Dominik 
Nowicki,  kronikarze: Marta Piotrowska, Michał Karasek.
Pracę samorządu wspierają nauczyciele. Samorząd współpracuje z 
Radą Rodziców. Główne cele działalności to:                                                                                                                                                   
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości;              
-Działania na rzecz szkoły;                                                                                                                                                                                                                                        
 - Rozumienie i poszanowanie praw człowieka  z jednoczesnym 
ukazaniem znaczenia  reguł, nakazów, zakazów;                                                                                                                                                   
 - Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz harmonij-
nego rozwoju;                                                                                                                                                
 - Rozwijanie tolerancji do innych narodów, osób niepełnospraw-
nych, wrażliwość na krzywdę oraz działalność charytatywna.                                              
Przez cały rok samorząd prowadzi następujące działania:                                                                                                                                                                
1. „Szczęśliwy numerek” - co tydzień w inny dzień tygodnia losowa-
nie szczęśliwego numerka;                                                                                                     
2. Dyżury uczniowskie - pomoc nauczycielom przy pilnowaniu 
porządku na korytarzu, w łazienkach oraz szatni podczas przerw;
3. „Szaleństwo dnia 13 – tego” w tym dniu obowiązuje zasada uczeń 
przebrany- uczeń niepytany;
4. Opieka nad sztandarem szkolnym;
5. Tematyczne gazetki;
6. Udział w uroczystościach szkolnych, gminnych.
Samorząd szkoły chce, aby w każdym miesiącu odbywały się apele 
dotyczące bezpieczeństwa. Każda klasa po wylosowaniu tematyki 
apelu, przedstawi w dowolny sposób. 

Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń 
Chcemy, aby w naszej szkole było bezpiecznie, dlatego podejmuje-
my dużo działań profilaktycznych. Samorząd szkolny brał udział w 
konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy w Słubicach oraz 
GOPS, GKRPA. Tematyka konkursu dotyczyła bezpieczeństwa w 
szkole. Samorząd szkolny przedstawił pomysły, które mogą być 
wprowadzone do programu wychowawczego i profilaktycznego 
szkoły. 

Spotkanie z policjantem – 24 listopada 2016 r.
W tym dniu odbyło się spotkanie z policjantem na temat handlu 
ludźmi, narkotyków i dopalaczy. Uczniowie klas drugich i trzecich 
usłyszeli również informacje na temat konsekwencji prawnych dla 
nieletnich, czyli młodzieży między 13 a 17 rokiem życia.

25 listopada 2016 r. -  Szkolenie dla rodziców i warsztaty profilak-
tyczne dla uczniów  

Tego dnia odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym przedstawi-
ciel Instytutu Rozwoju i Edukacji "Progres" przeprowadził szkolenie 
na temat uzależnień (narkotyki, dopalacze, Energy drinki).

•1-go listopada podjęta została interwencja w miejscowości Grabo-
wiec, która dotyczyła złamanej i wiszącej nad drogą gałęzi,
•5-go listopada wpłynęło zgłoszenie o pożarze domku letniskowego 
w miejscowości Świniary. Pożar udało się szybko opanować. Szczęśli-
wie nikomu nic się nie stało,
•13-go listopada druhowie działali przy kolizji samochodu osobowe-
go z sarną. Z samochodu wyciekły płyny eksploatacyjne. Jedynym 
poszkodowanym okazało się zwierzę, które niestety poniosło śmierć 
na miejscu.
W tym czasie odbyło się również kilka wydarzeń kulturalnych i 
okolicznościowych:
•20-go października odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Słubicach, którego główną tematyka były zbliżające 
się ćwiczenia obrony cywilnej,

•21-go października w strażnicy OSP w Słubicach odbyło się trady-
cyjne Wesele Słubickie, które przygotował Zespół Ludowy Grzybo-
wianki. W tej uroczystości licznie wzięli również udział strażacy,
•10-go listopada druhowie z OSP w Słubicach wzięli udział w obcho-
dach wigilii Święta Niepodległości w Iłowie,
•11-go listopada druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP 
w Grzybowie i OSP w Wiączeminie Polskim, uczestniczyli w 
gminnych obchodach Święta Niepodległości w Słubicach,
•26-go listopada przedstawiciele z ramienia ZOG w Słubicach 
uczestniczyli w Powiatowym Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP, który odbył się w Soczewce. W skład władz powiatowych weszli 
m.in. Marek Tarka, Dariusz Woliński i Ryszard Olczak,
•1-go grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia 
darowizn Fundacji Orlen Dar Serca dla Straży Pożarnych. W tym roku 
wsparcie trafiło do dwóch jednostek z Gminy Słubice: OSP w 
Słubicach i OSP w Juliszewie,

SEKTOR STRAŻACKI
Z początkiem października rozpoczął się ostatni kwartał 2016 roku. 
Szczęśliwie, do połowy grudnia, nie obfitował on w wiele zdarzeń, a 
co za tym idzie strażacy interweniowali tylko (w porównaniu do 
poprzedniego kwartału) 10 razy. Wszystkie interwencję podejmo-
wali druhowie z OSP w Słubicach.
•2-go października zastęp udał się do miejscowości Budy, gdzie 
płonęła ściółka w lesie. Szczęśliwie pożar okazał się niewielki,
•4-go października druhowie interweniowali przy pożarze pozosta-
łości po kukurydzy i krzaków w miejscowości Bończa,
•7-go października zadaniem strażaków było uprzątnięcie gałęzi z 
drogi powiatowej w miejscowości Grabowiec,
•13-go października, tuż przy strażnicy OSP w Słubicach, na drodze 
wojewódzkiej rozsypana została duża ilość ziarna. Zostało one w 
sposób bezpieczny usunięte z drogi, aby nie powodowało zagroże-
nia,

•16-go października, przy niesprzyjających warunkach atmosferycz-
nych, nad rowem w miejscowości Studzieniec zawisł samochód 
osobowy, w taki sposób, że wystawał częściowo na jezdnię. Strażacy 
pomogli wydostać go z rowu,
•26-go października strażacy przy pomocy łodzi prowadzili poszuki-
wania mieszkańca Wyszogrodu. Istniało podejrzenie, iż mógł on 
wpaść do rzeki. Nie przyniosły one jednak rezultatu,
•28-go października w Słubicach odbyły się powiatowe ćwiczenia 
obronne „Dolina Wisły 2016”, w których uczestniczyli przedstawicie-
le wszystkich jednostek z terenu Gminy Słubice,

kart, serca z imionami chłopców i dziewcząt, karteczki z imionami. 
Czytanie z kart jest znane człowiekowi od bardzo dawna, popular-
ność tej formy wróżbiarstwa nigdy nie słabła. Z pewnością każdy z 
nas wziął do ręki talię kart i zastanawiał się jak odczytać co mówią, 
dlatego największa kolejka ustawiała się do wróża Kamila. Z zadowo-
lonych min uczniów widać, że wróżby były dobre. 

Urszula Bartosiak, Monika Karasek

W warsztatach profilaktycznych brali udział uczniowie klas trzecich. 
Tematem spotkania były: narkotyki, dopalacze, Energy drinki. 
Informacje dotyczące uzależnień przedstawił przedstawiciel Instytu-
tu Rozwoju i Edukacji "Progres".

29 listopada 2016 r. – ANDRZEJKI 
Na ten dzień czekali z niecierpliwością wszyscy uczniowie. Każda 
klasa już wcześniej przygotowała stolik z wróżbami. Były wróżby z  
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Świderski, Dariusz Woliński i Janusz Pakuła), III miejsce – MDP w 
Słubicach (Emilia Zwierzchowska, Igor Milczarski i Kamil Bolmowski).

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

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

•3-go grudnia w Soczewce odbyła się kolejna edycja konkursu ekolo-
gicznego dla członów OSP i MDP. W konkursie wzięło udział 5 drużyn 
z naszej gminy: OSP w Słubicach, MDP w Słubicach, OSP w Julisze-
wie, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w Grzybowie. Miło nam 
poinformować, iż w gronie nagrodzonych zespołów znaleźli się: I 
miejsce – OSP w Słubicach (Michał Dylicki, Przemysław Adamowicz i 
Krzysztof Dobaczewski), III miejsce – OSP w Juliszewie (Wiesław 

Monika Milczarek i wójt Krzysztof  Dylicki. Dziękuję serdecznie 
dzieciom za udział w konkursie. Zachęcam do brania udziału w 
kolejnych edycjach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pragnę 
również podziękować dyrektorom szkół i pedagogom za zaangażo-
wanie w działania profilaktyczne samorządu.

Wigilia w ,,Nadziei”
4 grudnia 2016 roku na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach odbyło się pierwsze spotkanie wigilijne grupy ,,Nadzieja”. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez GKRPA w Słubicach. Wzięli w 
nim udział członkowie wspólnoty z terenu naszej gminy oraz wolon-
tariusze z Fundacji Biura Służby Krajowej AA. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas także władze samorządowe gminy i proboszcz parafii 
Słubice. Po wspólnym kolędowaniu, wszyscy podzielili się opłatkiem 
i zasiedli przy wigilijnym stole. Obecni na uroczystości wyrazili 
aprobatę dla takich spotkań, które mam nadzieję staną się coroczną 
tradycją. Spotkania grupy ,,Nadzieja” zostały zgłoszone do ogólno-
polskiego wykazu ,,Region Warszawski” i od miesiąca grudnia 
odbywają się 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

Profilaktyka w naszej gminie.
W listopadzie 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Słubicach zorganizowała i sfinansowała 
warsztaty profilaktyczne dla uczniów placówek oświatowych miesz-
czących się na trenie naszej gminy. Tematem warsztatów była 
profilaktyka uzależnień od narkotyków, dopalaczy oraz energy 
drinków. Realizatorem warsztatów był Instytut Rozwoju i Edukacji z 
Rzeszowa. Warsztaty dla uczniów opierały się na nowatorskim 
podejściu do zagadnień z zakresu profilaktyki. Interaktywny sposób 
ich prowadzenia, pozwolił uczniom pozyskać nowe umiejętności w 
radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata. 
Gmina Słubice po raz kolejny była uczestnikiem ogólnopolskiej 
kampanii profilaktyczno-informacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’. 
W ramach kampanii zorganizowany został  między innymi konkurs 
plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ. 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 ośmioro uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Nagrody zostały 
wręczone podczas uroczystości upamiętniającej 1050 rocznicę 
chrztu Polski, która odbyła się 30 listopada 2016 roku w szkole. 
Nagrody wręczyli: przewodnicząca Rady Gminy Słubice Katarzyna 
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wanych dzieci. Mamy nadzieję, że zmiana formy przekazywania 
paczek świątecznych spotkała się z pozytywnym odbiorem w środo-
wisku.
W organizację tych spotkań włączył się wójt, Gminna Komisja 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Słubicach oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach. 
Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za uczestnictwo w 
Spotkaniach Świątecznych.

Jacek Laska

Wręczanie paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy odbywało 
się w tym roku według nowych zasad. Spotkania świąteczne odbyły 
się 14 i 15 grudnia w remizach OSP Słubice i Wiączemin Polski.
W programie przewidziano występ artystyczny - śpiewanie kolęd 
oraz wizytę Świętego Mikołaja, który rozdał paczki świąteczne 
wcześniej zaproszonym dzieciom i ich rodzicom. Zorganizowano 
również skromny poczęstunek. W latach poprzednich paczki 
wręczane były przez pracowników socjalnych w domach obdarowy
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GALERIA ZDJĘĆ

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

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

WYKONANIE:
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
(24) 2778 930; (24) 2778 932
u g s l u b i c e @ p l o c m a n . p l


