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na przystanku autobusowym w Słubicach, zostawiane są worki z 
odpadami różnego rodzaju. Ostatnio były to np. stare buty.
Wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach stanowi 
wykroczenie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podlega karze grzyw-
ny, natomiast art. 75 kodeksu wykroczeń precyzuje, że pozostawia-
nie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy, jest 
ścigane przez Policję i podlega karze grzywny do 500 zł.
Odczucie porządku, dobrego smaku, ma wymiar indywidualny, 
dlatego uważam, że osoby, które nie wypełniają obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości lub obowiązek ten widzą 
bardzo opatrznie, zmienią swoje postępowanie i poprzez swoje 
działanie będą dawać przykład innym.
Dlatego proszę o przyłączenie się do wiosennych prac porządko-
wych w poczuciu solidarnego obowiązku, a nade wszystko potrze-
by o dbałość i pozytywny wizerunek gminy.
Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, 
ale głównie zdrowiu i  dobremu samopoczuciu. Nie zaśmiecajmy, 
nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego Dobra. Dbajmy 
wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy 
sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i 
wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. 
Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy 
gospodarzami.

Krzysztof Dylicki- wójt

Każdy mieszkaniec gminy Słubice, osoba przebywająca na jej 
terenie lub inny obywatel posiadający jakąkolwiek własność w 
obrębie gminy, zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
oraz uchwały Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Słubice.
Przytoczone przepisy ustawowe oraz wynikające z prawa miejsco-
wego, ustalają tylko ogólne ramy, którymi mamy się kierować.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, czas zintensyfikowanych prac 
porządkowych, to czas szczególny w realizacji obowiązku utrzyma-
nia czystości i porządku na posesjach i wokół nich, na przyległych 
chodnikach czy przydrożnych rowach. Z przykrością stwierdzam, że 
chociaż w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy, każdy mieszkaniec w ramach wnoszonej comie-
sięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może 
oddać dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów 
powstałych w gospodarstwach domowych – to jednak wyproduko-
wane odpady często  trafiają do koszy na przystankach autobuso-
wych, albo obok koszy przy chodnikach. Są to często opakowania 
po artykułach codziennego użytku (śmietana, kefir, mleko itp.), 
które są rozciągane przez psy i szczególnie w Słubicach zaśmiecają 
teren wokół drogi wojewódzkiej nr 575.
Mimo regularnego usuwania i sprzątania przez gminę pozostawio-
nych śmieci, proceder ten trwa już od dłuższego czasu i zwłaszcza 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice. 
Na zakończenie obrad wójt i przewodnicząca złożyli życzenia 
świąteczne obecnym radnym, sołtysom oraz wszystkim pracowni-
kom urzędu gminy po czym nastąpiło tradycyjne przełamanie się 
opłatkiem.

XXIII sesja Rady Gminy
29 grudnia 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, która 
zwołana była ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2016 przed końcem roku budżetowego. 
Wójt, przewodnicząca rady i radny powiatu płockiego pan Józef 
Walewski złożyli najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

XXIV sesja Rady Gminy
31 stycznia 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy. Głównym 
tematem obrad było zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy. 
Zaproszeni goście, czyli Waldemar Ciesielski– kierownik Nadzoru 
Wodnego w Płocku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Płocku, Pan Artur Rychlewski – dyrektor oddziału w Płocku Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
Pan Andrzej Glinka – kierownik inspektoratu w Gostyninie, Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w 
Płocku, Pan Krzysztof Gębala – inspektor Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Płocku, inspektorat w 
Gostyninie, poinformowali obradujących o planowanych 
zmianach w strukturze instytucji, obcięciu środków finansowych 
przeznaczonych na działania przeciwpowodziowe i pogłębianie 
Wisły. 
Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 

XXII sesja Rady Gminy
22 grudnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy. Przed 
formalnym przystąpieniem do realizacji porządku obrad zgroma-
dzeni poświęcili uwagę działalności koła wolontariatu w szkołach 
słubickich. Katarzyna Milczarek w wystąpieniu swoim z wielkim 
uznaniem odniosła się do zaangażowania pani Małgorzaty Durmy 
w funkcjonowanie koła. Wspólnie z wójtem Krzysztofem Dylickim 
wręczyli okolicznościowy adres. Radni postanowili, że ufundują dla 
dzieci i młodzieży pracujących w kole wolontariatu bilety do kina.
Głównym tematem sesji było przyjęcie budżetu gminy na 2017 
rok. W okresie poprzedzającym sesję projekt budżetu przekazany 
został wszystkim radnym Rady Gminy. W sprawie przedłożonego 
przez wójta projektu opinię wydała Regionalna Izba Obrachunko-
wa oraz komisje rady. Wszystkie przedstawione opinie były 
pozytywne. Po zapoznaniu się z opiniami wójt podziękował 
radnym za zrozumienie przedłożonej przez niego propozycji 
budżetu i wzięcie pod uwagę faktu, że w budżecie zaplanowano 
realizację zadań, które w gminie są najbardziej potrzebne. Uchwa-
le budżetowej towarzyszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy 
Słubice na lata 2017-2024. W trakcie obrad przyjęto także uchwały 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, przyjęcia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2017, przyjęcia ramowego 
planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2017, zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016. Nowością w 
stosunku do lat minionych jest podjęcie uchwały dotyczącej 
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 
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na przystanku autobusowym w Słubicach, zostawiane są worki z 
odpadami różnego rodzaju. Ostatnio były to np. stare buty.
Wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach stanowi 
wykroczenie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podlega karze grzyw-
ny, natomiast art. 75 kodeksu wykroczeń precyzuje, że pozostawia-
nie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy, jest 
ścigane przez Policję i podlega karze grzywny do 500 zł.
Odczucie porządku, dobrego smaku, ma wymiar indywidualny, 
dlatego uważam, że osoby, które nie wypełniają obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości lub obowiązek ten widzą 
bardzo opatrznie, zmienią swoje postępowanie i poprzez swoje 
działanie będą dawać przykład innym.
Dlatego proszę o przyłączenie się do wiosennych prac porządko-
wych w poczuciu solidarnego obowiązku, a nade wszystko potrze-
by o dbałość i pozytywny wizerunek gminy.
Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, 
ale głównie zdrowiu i  dobremu samopoczuciu. Nie zaśmiecajmy, 
nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego Dobra. Dbajmy 
wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy 
sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i 
wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. 
Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy 
gospodarzami.

Krzysztof Dylicki- wójt

Każdy mieszkaniec gminy Słubice, osoba przebywająca na jej 
terenie lub inny obywatel posiadający jakąkolwiek własność w 
obrębie gminy, zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
oraz uchwały Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Słubice.
Przytoczone przepisy ustawowe oraz wynikające z prawa miejsco-
wego, ustalają tylko ogólne ramy, którymi mamy się kierować.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, czas zintensyfikowanych prac 
porządkowych, to czas szczególny w realizacji obowiązku utrzyma-
nia czystości i porządku na posesjach i wokół nich, na przyległych 
chodnikach czy przydrożnych rowach. Z przykrością stwierdzam, że 
chociaż w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy, każdy mieszkaniec w ramach wnoszonej comie-
sięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może 
oddać dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów 
powstałych w gospodarstwach domowych – to jednak wyproduko-
wane odpady często  trafiają do koszy na przystankach autobuso-
wych, albo obok koszy przy chodnikach. Są to często opakowania 
po artykułach codziennego użytku (śmietana, kefir, mleko itp.), 
które są rozciągane przez psy i szczególnie w Słubicach zaśmiecają 
teren wokół drogi wojewódzkiej nr 575.
Mimo regularnego usuwania i sprzątania przez gminę pozostawio-
nych śmieci, proceder ten trwa już od dłuższego czasu i zwłaszcza 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice. 
Na zakończenie obrad wójt i przewodnicząca złożyli życzenia 
świąteczne obecnym radnym, sołtysom oraz wszystkim pracowni-
kom urzędu gminy po czym nastąpiło tradycyjne przełamanie się 
opłatkiem.

XXIII sesja Rady Gminy
29 grudnia 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, która 
zwołana była ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2016 przed końcem roku budżetowego. 
Wójt, przewodnicząca rady i radny powiatu płockiego pan Józef 
Walewski złożyli najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

XXIV sesja Rady Gminy
31 stycznia 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy. Głównym 
tematem obrad było zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy. 
Zaproszeni goście, czyli Waldemar Ciesielski– kierownik Nadzoru 
Wodnego w Płocku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Płocku, Pan Artur Rychlewski – dyrektor oddziału w Płocku Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
Pan Andrzej Glinka – kierownik inspektoratu w Gostyninie, Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w 
Płocku, Pan Krzysztof Gębala – inspektor Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Płocku, inspektorat w 
Gostyninie, poinformowali obradujących o planowanych 
zmianach w strukturze instytucji, obcięciu środków finansowych 
przeznaczonych na działania przeciwpowodziowe i pogłębianie 
Wisły. 
Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 

XXII sesja Rady Gminy
22 grudnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy. Przed 
formalnym przystąpieniem do realizacji porządku obrad zgroma-
dzeni poświęcili uwagę działalności koła wolontariatu w szkołach 
słubickich. Katarzyna Milczarek w wystąpieniu swoim z wielkim 
uznaniem odniosła się do zaangażowania pani Małgorzaty Durmy 
w funkcjonowanie koła. Wspólnie z wójtem Krzysztofem Dylickim 
wręczyli okolicznościowy adres. Radni postanowili, że ufundują dla 
dzieci i młodzieży pracujących w kole wolontariatu bilety do kina.
Głównym tematem sesji było przyjęcie budżetu gminy na 2017 
rok. W okresie poprzedzającym sesję projekt budżetu przekazany 
został wszystkim radnym Rady Gminy. W sprawie przedłożonego 
przez wójta projektu opinię wydała Regionalna Izba Obrachunko-
wa oraz komisje rady. Wszystkie przedstawione opinie były 
pozytywne. Po zapoznaniu się z opiniami wójt podziękował 
radnym za zrozumienie przedłożonej przez niego propozycji 
budżetu i wzięcie pod uwagę faktu, że w budżecie zaplanowano 
realizację zadań, które w gminie są najbardziej potrzebne. Uchwa-
le budżetowej towarzyszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy 
Słubice na lata 2017-2024. W trakcie obrad przyjęto także uchwały 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, przyjęcia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2017, przyjęcia ramowego 
planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2017, zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016. Nowością w 
stosunku do lat minionych jest podjęcie uchwały dotyczącej 
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 
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sołectwa otrzymałyby więcej niż 5 tysięcy zł. Nie wyodrębniając 
tego funduszu rada powiększa środki przeznaczone na inwestycje.
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. 

XXVI sesja Rady Gminy
Była to nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana na wniosek wójta. 
Konieczność jej zwołania wynikała z obowiązku podjęcia w termi-
nie do końca marca uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wpro-
wadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Prowadzącym obrady ze względu na chorobę przewodniczącej 
Rady Gminy Katarzyny Milczarek był wiceprzewodniczący Mariusz 
Bartos. 
Oprócz wspomnianej uchwały zostały podjęte jeszcze 3 związane 
ze szkolnictwem. Są to uchwały w sprawie: określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
do lat 5 w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych 
w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu Samorządowym w 
Słubicach, określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorzą-
dowego w Słubicach oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Słubice na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do 
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
W punkcie „sprawy różne” wójt wyjaśnił, że istnieją przepisy 
prawne obligujące do oznakowania budynku tabliczką z numerem 
porządkowym. Nie oznacza to, że należy koniecznie korzystać z 
firm, które nagminnie zgłaszają się do sołtysów z prośbą o 
informowanie mieszkańców o swoich usługach. Jest to indywidual-
ny wybór każdego mieszkańca kto będzie wykonawcą tabliczki. 
Wójt poinformował także o włączeniu się do planowanej na 8 
kwietnia br. uroczystości związanej z rocznicą katastrofy smoleń-
skiej przy pomniku 96 Dębów w Grzybowie oraz o Powiatowym 
Dniu Ziemi planowanym na 21 maja br., który ma być inauguracją 
Roku Rzeki Wisły.
Wszelkie podjęte uchwały są opublikowane na stronie h�p://u-
gslubice.bip.org.pl/ w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Agata Gościniak

którym szczegółowo omawiano działalność klubów sportowych 
istniejących na terenie gminy Słubice,  czyli Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” i Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mazowia”. Na komisjach omówiono 
także funkcjonowanie boiska sportowego „ORLIK” w roku 2016. Na 
sesji krótkie podsumowanie tych informacji przedstawił radny 
Łukasz Bartosiak. 
Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Słubice, projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
2017 rok.
Końcowa dyskusja zdominowana została przez sprawę zmian w 
ustawie o ochronie przyrody i braku jasnych wytycznych dotyczą-
cych wycinania drzew na obszarze chronionego krajobrazu, który 
w przypadku naszej gminy sięga od drogi  wojewódzkiej 575 w 
stronę Wisły. Kolejnym tematem były różnego rodzaju problemy z 
oświetleniem i stanem dróg. 

XXV sesja Rady Gminy
3 marca odbyła się XXV sesja Rady Gminy, która została poprzedzo-
na wspólnym posiedzeniem komisji funkcjonujących przy Radzie 
Gminy i spotkaniem z dyrektorami placówek oświatowych gminy 
Słubice. Reforma oświaty, wprowadzona ustawą Prawo oświato-
we, wymusza na samorządach likwidację gimnazjum, co z kolei 
powoduje, że nauczyciele boją się o swoje zatrudnienie. Na 
poprzedniej sesji podjęto uchwałę, w której ustalono, że gimna-
zjum zostanie wygaszone. Po spotkaniach z dyrektorami szkół 
podstawowych wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 każdy 
nauczyciel gimnazjum będzie miał zapewniany etat. Co prawda 
może to być zatrudnienie, w którym część nauczycieli musiałaby 
dojeżdżać do innych szkół na terenie naszej gminy. 
Gośćmi na sesji byli rolnicy: Pan Michał Bałdyga, Pan Rafał Rudzki i 
Pan Maciej Ziembicki, którzy prosili o pomoc w sprawie niszczenia 
upraw przez ptaki chronione, czyli łabędzie i żurawie. Uprawy, 
szczególnie rzepak, są doszczętnie wyjadane przez ptaki do tego 
stopnia, że konieczne jest ponowne obsiewanie pól na wiosnę. Ze 
względu na to, że te gatunki są gatunkami chronionymi, a nie 
łownymi, nie można ich odstrzelić lub występować do Skarbu 
Państwa o odszkodowanie lub rekompensaty. Ustalono, że Rada 
Gminy Słubice solidaryzując się z rolnikami na najbliższej sesji 
wypracuje stanowisko w tej sprawie, które roześle do odpowied-
nich instytucji.
Na sesji przedstawiono sprawozdania z działalności w roku 2016 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017-2024, zmiany Uchwały 
Budżetowej Słubice na rok 2017, nie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w Budżecie Gminy Słubice na rok 2018 środków stanowią-
cych fundusz sołecki oraz przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie. 
Nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2018 spowodowa-
ne jest małą ilością środków finansowych jakimi dysponuje gmina. 
W przypadku wyodrębnienia takiego funduszu tylko największe 
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zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice. 
Na zakończenie obrad wójt i przewodnicząca złożyli życzenia 
świąteczne obecnym radnym, sołtysom oraz wszystkim pracowni-
kom urzędu gminy po czym nastąpiło tradycyjne przełamanie się 
opłatkiem.

XXIII sesja Rady Gminy
29 grudnia 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, która 
zwołana była ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2016 przed końcem roku budżetowego. 
Wójt, przewodnicząca rady i radny powiatu płockiego pan Józef 
Walewski złożyli najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

XXIV sesja Rady Gminy
31 stycznia 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy. Głównym 
tematem obrad było zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy. 
Zaproszeni goście, czyli Waldemar Ciesielski– kierownik Nadzoru 
Wodnego w Płocku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Płocku, Pan Artur Rychlewski – dyrektor oddziału w Płocku Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
Pan Andrzej Glinka – kierownik inspektoratu w Gostyninie, Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w 
Płocku, Pan Krzysztof Gębala – inspektor Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Płocku, inspektorat w 
Gostyninie, poinformowali obradujących o planowanych 
zmianach w strukturze instytucji, obcięciu środków finansowych 
przeznaczonych na działania przeciwpowodziowe i pogłębianie 
Wisły. 
Sesja została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, na 

XXII sesja Rady Gminy
22 grudnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy. Przed 
formalnym przystąpieniem do realizacji porządku obrad zgroma-
dzeni poświęcili uwagę działalności koła wolontariatu w szkołach 
słubickich. Katarzyna Milczarek w wystąpieniu swoim z wielkim 
uznaniem odniosła się do zaangażowania pani Małgorzaty Durmy 
w funkcjonowanie koła. Wspólnie z wójtem Krzysztofem Dylickim 
wręczyli okolicznościowy adres. Radni postanowili, że ufundują dla 
dzieci i młodzieży pracujących w kole wolontariatu bilety do kina.
Głównym tematem sesji było przyjęcie budżetu gminy na 2017 
rok. W okresie poprzedzającym sesję projekt budżetu przekazany 
został wszystkim radnym Rady Gminy. W sprawie przedłożonego 
przez wójta projektu opinię wydała Regionalna Izba Obrachunko-
wa oraz komisje rady. Wszystkie przedstawione opinie były 
pozytywne. Po zapoznaniu się z opiniami wójt podziękował 
radnym za zrozumienie przedłożonej przez niego propozycji 
budżetu i wzięcie pod uwagę faktu, że w budżecie zaplanowano 
realizację zadań, które w gminie są najbardziej potrzebne. Uchwa-
le budżetowej towarzyszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy 
Słubice na lata 2017-2024. W trakcie obrad przyjęto także uchwały 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, przyjęcia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2017, przyjęcia ramowego 
planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2017, zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016. Nowością w 
stosunku do lat minionych jest podjęcie uchwały dotyczącej 
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

którym szczegółowo omawiano działalność klubów sportowych 
istniejących na terenie gminy Słubice,  czyli Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” i Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mazowia”. Na komisjach omówiono 
także funkcjonowanie boiska sportowego „ORLIK” w roku 2016. Na 
sesji krótkie podsumowanie tych informacji przedstawił radny 
Łukasz Bartosiak. 
Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Słubice, projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
2017 rok.
Końcowa dyskusja zdominowana została przez sprawę zmian w 
ustawie o ochronie przyrody i braku jasnych wytycznych dotyczą-
cych wycinania drzew na obszarze chronionego krajobrazu, który 
w przypadku naszej gminy sięga od drogi  wojewódzkiej 575 w 
stronę Wisły. Kolejnym tematem były różnego rodzaju problemy z 
oświetleniem i stanem dróg. 

XXV sesja Rady Gminy
3 marca odbyła się XXV sesja Rady Gminy, która została poprzedzo-
na wspólnym posiedzeniem komisji funkcjonujących przy Radzie 
Gminy i spotkaniem z dyrektorami placówek oświatowych gminy 
Słubice. Reforma oświaty, wprowadzona ustawą Prawo oświato-
we, wymusza na samorządach likwidację gimnazjum, co z kolei 
powoduje, że nauczyciele boją się o swoje zatrudnienie. Na 
poprzedniej sesji podjęto uchwałę, w której ustalono, że gimna-
zjum zostanie wygaszone. Po spotkaniach z dyrektorami szkół 
podstawowych wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 każdy 
nauczyciel gimnazjum będzie miał zapewniany etat. Co prawda 
może to być zatrudnienie, w którym część nauczycieli musiałaby 
dojeżdżać do innych szkół na terenie naszej gminy. 
Gośćmi na sesji byli rolnicy: Pan Michał Bałdyga, Pan Rafał Rudzki i 
Pan Maciej Ziembicki, którzy prosili o pomoc w sprawie niszczenia 
upraw przez ptaki chronione, czyli łabędzie i żurawie. Uprawy, 
szczególnie rzepak, są doszczętnie wyjadane przez ptaki do tego 
stopnia, że konieczne jest ponowne obsiewanie pól na wiosnę. Ze 
względu na to, że te gatunki są gatunkami chronionymi, a nie 
łownymi, nie można ich odstrzelić lub występować do Skarbu 
Państwa o odszkodowanie lub rekompensaty. Ustalono, że Rada 
Gminy Słubice solidaryzując się z rolnikami na najbliższej sesji 
wypracuje stanowisko w tej sprawie, które roześle do odpowied-
nich instytucji.
Na sesji przedstawiono sprawozdania z działalności w roku 2016 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017-2024, zmiany Uchwały 
Budżetowej Słubice na rok 2017, nie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w Budżecie Gminy Słubice na rok 2018 środków stanowią-
cych fundusz sołecki oraz przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie. 
Nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2018 spowodowa-
ne jest małą ilością środków finansowych jakimi dysponuje gmina. 
W przypadku wyodrębnienia takiego funduszu tylko największe 

nicznie. Prace wykonała firma „DROG-BET Marcin Głuchowski” z 
Sochaczewa.

Jarosław Lenarcik

Na drodze gminnej 291118W Słubice – Jamno wykonane zostały  
prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowej. 
Ubytki uzupełnione zostały  masą na gorąco i zagęszczane mecha-
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- telefonicznie poinformowano sołtysów z terenów nadwiślańskich.
- dodatkowo poinformowani zostali również naczelnicy jednostek 
OSP z terenu gminy.
Nie było bezpośredniego zagrożenia dla mienia i życia ludzi spowo-
dowanego wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły. Woda miejsca-
mi doszła do wału przeciwpowodziowego.
Zarządzeniem nr 9/2017 w dniu 03.03.2017 r. od godziny 15:00 
Starosta Płocki odwołał pogotowie przeciwpowodziowe.
Aktualnie Wisła płynie w strefie stanów średnich. Stan wody 
wynosi 355  ze spadkową tendencją.

Jarosław Lenarcik

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle 
(który wynosi 450 cm), zarządzeniem nr 6/2017 Starosta Płocki 
wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślań-
skich powiatu płockiego tj. Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodza-
nów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązywało od dnia 28 lutego 
2017 r. od godziny 8.00.
Zostały podjęte następujące działania:
- zamieszczono informację na stronie internetowej Urzędu Gminy 
o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki na 
poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.
Otrzymane stypendium to uhonorowanie pracy włożonej w 
wychowanie dziecka, wspieranie Jego zamiłowań do zdobywania 
wiedzy i umiejętności, zdolności, zainteresowań, a także kształto-
wania postaw.
Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym 
źródłem twórczych poszukiwań, aby inspirowały do  nowych 
pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambitnych 
planów.

Ewa Robak

W związku z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 
18 kwietnia 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r.)Wójt 
Gminy przyznał stypendia motywacyjne 9 uczniom: w tym ze szkół 
podstawowych 3 uczniom, z gimnazjum 6 uczniom na łączną 
kwotę 4 800,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przezna-
czona dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice. Celem lokalnego programu jest 

Państwa hojności i dobrej woli przekazaliśmy  dwóm rodzinom 
zmagającym się z problemami zdrowotnymi dzieci. Bardzo dzięku-
jemy za okazane serce i wsparcie. 

Barbara Gołaszewska

Wzorem ubiegłych lat, nauczyciele słubickich szkół zorganizowali 
charytatywny koncert kolęd  i pastorałek. Muzyczne spotkanie 
odbyło się 29 stycznia w kościele parafialnym w Słubicach. Środki 
finansowe w wysokości 1300 zł, które zebrane zostały dzięki 

POMOC MATERIALNA W CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

REMONT DROGI DO JAMNA

jest bardzo ważnym elementem płodozmianu. Koniecznością jest 
ponowne zasiewanie pola wiosną. Zgoda na odstraszanie ptaków 
jest mało skuteczna, bo okres 30 dni do uzyskania jej jest za długi,
ptaki z czasem przyzwyczajają się do huku, a także dlatego, że jest 
to uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Potrzebne jest opraco-
wanie efektywnych i skutecznych narzędzi do płoszenia ptaków lub 
stworzenie systemu oceny szkód i wypłaty rekompensat.

Niniejsze stanowisko zostanie przekazane do:
1. Minister Środowiska,
2. Wojewoda Mazowiecki,
3. Starosta Płocki,
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
5. Polski Związek Łowiecki,
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii,
7. Mazowiecka Izba Rolnicza,
8. Gminny Zarząd NSZZ Rolników Indywidualnych 
 „Solidarność” w Słubicach,
9. Wójt Gminy Słubice.

red.

Stanowisko Radnych Rady Gminy Słubice 
wypracowane na sesji Rady Gminy 

w dniu 20 marca 2017 r. 
w sprawie szkód w uprawach rolnych czynionych przez ptaki 

chronione
Radni Rady Gminy Słubice w pełni podzielają stanowisko produ-
centów rolnych w sprawie działań zmierzających do uregulowania 
kwes�i rekompensaty za szkody wyrządzone przez ptactwo.
UZASADNIENIE
Stanowisko radnych Rady Gminy Słubice jest głosem rolników, 
którzy od lat skarżą się na stołowanie przez dzikie ptactwo (kruko-
wate, gęsi, łabędzie, kaczki, żurawie itd.) na polach. Co gorsza nie 
można temu przeciwdziałać a odszkodowań z budżetu państwa za 
zniszczone uprawy nie ma. 
Szczególnie dużym problemem są szkody powodowane przez ptaki 
chronione, w okolicach w których odpoczywają podczas sezono-
wych przelotów, a zwłaszcza kiedy zimują na terenach nadrzecz-
nych (Wisła) i pasą się na polach okolicznych rolników. Łabędzie 
powodują zupełne zniszczenie ozimin a zwłaszcza rzepaku, który  
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- telefonicznie poinformowano sołtysów z terenów nadwiślańskich.
- dodatkowo poinformowani zostali również naczelnicy jednostek 
OSP z terenu gminy.
Nie było bezpośredniego zagrożenia dla mienia i życia ludzi spowo-
dowanego wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły. Woda miejsca-
mi doszła do wału przeciwpowodziowego.
Zarządzeniem nr 9/2017 w dniu 03.03.2017 r. od godziny 15:00 
Starosta Płocki odwołał pogotowie przeciwpowodziowe.
Aktualnie Wisła płynie w strefie stanów średnich. Stan wody 
wynosi 355  ze spadkową tendencją.

Jarosław Lenarcik

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle 
(który wynosi 450 cm), zarządzeniem nr 6/2017 Starosta Płocki 
wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślań-
skich powiatu płockiego tj. Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodza-
nów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązywało od dnia 28 lutego 
2017 r. od godziny 8.00.
Zostały podjęte następujące działania:
- zamieszczono informację na stronie internetowej Urzędu Gminy 
o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki na 
poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.
Otrzymane stypendium to uhonorowanie pracy włożonej w 
wychowanie dziecka, wspieranie Jego zamiłowań do zdobywania 
wiedzy i umiejętności, zdolności, zainteresowań, a także kształto-
wania postaw.
Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym 
źródłem twórczych poszukiwań, aby inspirowały do  nowych 
pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambitnych 
planów.

Ewa Robak

W związku z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 
18 kwietnia 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r.)Wójt 
Gminy przyznał stypendia motywacyjne 9 uczniom: w tym ze szkół 
podstawowych 3 uczniom, z gimnazjum 6 uczniom na łączną 
kwotę 4 800,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przezna-
czona dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice. Celem lokalnego programu jest 

Państwa hojności i dobrej woli przekazaliśmy  dwóm rodzinom 
zmagającym się z problemami zdrowotnymi dzieci. Bardzo dzięku-
jemy za okazane serce i wsparcie. 

Barbara Gołaszewska

Wzorem ubiegłych lat, nauczyciele słubickich szkół zorganizowali 
charytatywny koncert kolęd  i pastorałek. Muzyczne spotkanie 
odbyło się 29 stycznia w kościele parafialnym w Słubicach. Środki 
finansowe w wysokości 1300 zł, które zebrane zostały dzięki 
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gminy – Dominik Świderski – uczeń Zespołu Szkół im. Leokadii 
Bergerowej w Płocku. Nagrody wręczono również w kategoriach: 
„Pracodawca”, „Inwestycja Roku”, „Animator Kultury”, „Wolonta-
riusz Roku” oraz „Osobowość Powiatu”. Dyplomy, statuetki i 
nagrody wręczyli laureatom Starosta Mariusz Bieniek, Wicestaro-
sta Iwona Sierocka –Przewodnicząca Kapituły, oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Lech Dąbrowski. Po oficjalnym wręczeniu, nagro-
dzony Dominik Świderski został jeszcze raz poproszony o wystą-
pienie, podczas którego Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna 
Milczarek, Wójt Gminy –Krzysztof Dylicki oraz radny Rady Powiatu 
– Józef Walewski wręczyli mu kwiaty, okolicznościowy adres oraz 
upominek. Wójt – Krzysztof Dylicki zabierając głos podkreślił, że 
„jesteśmy bardzo dumni, że mieszkaniec naszej gminy, gminy 
Słubice, w sposób szczególny w roku 2016, zasłużył się dla samo-
rządowej wspólnoty Powiatu Płockiego. To symboliczne wyróżnie-
nie wzbogaca również gminę intelektualnie i duchowo a także 
kreuje na zewnątrz jej pozytywny wizerunek”. Na zakończenie w 
imieniu własnym i pozostałych wręczających powiedział: „życzy-
my, aby wrodzone umiejętności i posiadany talent były nie tylko 
pielęgnowane i rozwijane, ale były też źródłem osobistej satysfak-
cji i ludzkiej życzliwości”.

red.

Wyróżnienia dla mieszkańców gminy
22 lutego 2017 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu. W uroczystej 
oprawie zostały wręczone odznaczenia kombatanckie oraz wyróż-
nienia Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”. W gronie osób wyróż-
nionych odznaką „Za Zasługi Dla związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” był również Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki. Odznaki uhonorowanym 
wręczyli Prezes Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych – płk Antoni Jelec, Starosta 
Płocki - Mariusz Bieniek oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Lech 
Dąbrowski. Nie należy też pominąć faktu, że płk Antoni Jelec, 
który był również na uroczystościach w naszej gminie (90-lecie 
OSP Słubice w 2014 r., odsłonięcie Kopca Powstańców Stycznio-
wych w 2015 r.) właśnie w 2017 roku skończył 92 lata, za co otrzy-
mał podziękowania, gratulacje i życzenia od Starosty Płockiego, a 
wszyscy obecni wstali z miejsc i nagrodzili ten moment gromkimi 
oklaskami. Oprócz odznaczeń zostały też wręczone symboliczne 
wyróżnienia – Nagrody Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” dla 
osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób zasłu-
żyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu 
Płockiego. Decyzją Kapituły Konkursu kryterium przyznania 
nagrody w kategorii „Talent Roku” spełnił mieszkaniec naszej  

KWIAT POWIATU

lokalnej. „To dzisiejsze spotkanie to łamanie barier i uprzedzeń, to 
możliwość wzajemnego uczenia się od siebie szacunku, tolerancji, 
akceptacji dla inności” – powiedział w swoim wystąpieniu. Część 
swoich życzeń dla uczestników zawarł w słowach: „ życzę uczestni-
kom aby Waszym przesłaniem był świat, w którym zwycięża dobro 
i mądrość. Świat, w którym zawsze będziecie się czuli potrzebni i 
dowartościowani”.   Dla uczestników przygotowano poczęstunek 
oraz liczne konkursy, a zabawę taneczną w miłej rodzinnej atmos-
ferze poprowadził Łukasz Bartosiak – radny Rady Gminy. W 
tegorocznym spotkaniu udział wzięło około 120 osób. Dziękujemy 
wszystkim za udział w spotkaniu i oczywiście zapraszamy na 
kolejne.

red.

16 stycznia 2017 roku w sali bankietowej "Rafallo" w Bończy 
odbyło się spotkanie integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczest-
nikami integracji były dzieci i młodzież z terenu gminy Słubice, 
wychowankowie Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego z Moca-
rzewa z siostrą dyrektor Bernade�ą Pogorzelską oraz dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli 
również: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - 
Przewodnicząca Rady Gminy, Barbara Kamińska – Sekretarz 
Gminy, Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy gmin-
nych  placówek oświatowych i pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Imprezę integracyjną prowadził Jacek Laska - 
Kierownik GOPS.
Wójt Krzysztof Dylicki, podkreślił wagę integracji dla społeczności 

Władze Gminy Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - Wójt 
Gminy wraz z Barbarą Kamińską - Sekretarzem Gminy oraz Henry-
ką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z 
przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprze-
wodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło: Lecha 
Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Józefa Walew-
skiego – radnego Rady Powiatu, Jadwigi Korneszczuk – Prezesa 
Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku  Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Płocku, a także kierowników i dyrekto-  

14 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne, XVIII już spotkanie 
pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organizato-
rem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Świniarach.
Spotkanie rozpoczęło się od specjalnie celebrowanej przez 
księdza proboszcza Romana Batorskiego Mszy Świętej, odprawio-
nej w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Słubicach. Aby 
nadać temu lokalnemu wydarzeniu odpowiednią rangę i oprawę, 
spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym odbyło się poza murami 
szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy. 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

SPOTKANIE POKOLEŃ



wpisujemy do niej nowe cele z nadzieją, że kolejny rok będzie dla 
nas wszystkich lepszy”. Składając życzenia zwrócił się do zebra-
nych słowami: „nawiązując do klimatu minionych świąt Bożego 
Narodzenia, życzę Państwu, aby pokój płynący z głębi serca, 
pozwolił budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy, a 
także znaleźć wspólny mianownik do dzielenia się swoimi sukce-
sami z młodym pokoleniem”. Po części oficjalnej Goście  raczyli się 
uroczystym obiadem, a wspólna zabawa taneczna była miłym 
przerywnikiem rozmów i dyskusji przy stołach.

red.

rów jednostek organizacyjnych Gminy. 
O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Świniarach. Wykonane przez nich kolędy na flecie i akordeonie 
wprowadziły wszystkich w klimat świąteczny. Powitania zaproszo-
nych gości oraz seniorów, mieszkańców gminy dokonał wójt 
Krzysztof Dylicki. Zwracając się do seniorów powiedział: „Państwo 
tworzycie cząstkę tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, razem 
tworzymy wspólnotę mieszkańców i dzięki Państwa dokonaniom 
spoglądamy z optymizmem w księgę przyszłości naszej gminy, 

została założycielka Grzybowianek Pani Cecylia Milczarek oraz 
Pani Stanisława Kowalczyk, które należą do Zespołu od początku 
jego istnienia. 
W czasie przemowy, publiczność owacjami na stojąco podzięko-
wała najmłodszym i pozostałym Członkom  Zespołu. 
W dalszej części wystąpienia  mogliśmy usłyszeć słowa: ,,Fakt 
powierzenia nam przez Władze Powiatu roli gwiazdy wieczoru, był 
dla nas wielkim wyróżnieniem i pres�żem, zaś występ przed 
prawie 400 osobową publicznością satysfakcją, motywacją do 
dalszej pracy i niezapomnianym doświadczeniem”.  Kierownik 
Zespołu dziękując za zaproszenie wspomniała także o jubileuszu 
30 - lecia istnienia Grzybowianek, który odbędzie się w bieżącym 
roku oraz o licznych występach i koncertach zaplanowanych na 
rok bieżący. 
 Zaszczytne wyrazy uznania i te wskazujące na dobrą zabawę tego 
wieczoru, możemy znaleźć  na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Płocku: „potem sceną zawładnęły już śpiewy i 
tańce, do których proszeni byli także goście z publiczności. 
Zabawa była przednia, wszystkim dopisywał znakomity humor”. 
Ta inscenizacja  na długo pozostanie w pamięci Zespołu, byliśmy  
pod wielkim wrażeniem ciepłego przyjęcia zarówno przez widow-
nię, jak i  pracowników Teatru, dało nam to wielką determinację i 
odwagę do pokazania wesela w jak najlepszym wydaniu.
Po spektaklu otrzymaliśmy gratulacje i wiele podziękowań za 
naszą pracę i miłość do muzyki oraz  kosz kwiatów od Władz 
Powiatu z deklaracją dalszej współpracy.
 Grzybowianki  dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji 
tego wydarzenia. 
Musimy wspomnieć, że wesele słubickie dostało skrzydeł i mogło 
ujrzeć światło dzienne dzięki IX Edycji Konkursu Grantowego  
„Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolność, który realizują Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej „Młodzi Razem” i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej 
gminy za miłe słowa, gratulacje. Wy jesteście największymi jurora-
mi naszych występów. I tak zupełnie refleksyjnie - bardzo dobrze, 

Zespół Grzybowianki na wielkiej scenie Teatru Płockiego  
Jeszcze parę  lat wstecz nikt  nie przypuszczałby, że amatorski  
zespół ludowy, amatorski ale otoczony  ludźmi pałającymi wielką 
miłością do muzyki i tradycji ludowej, będzie miał możliwość 
wystąpić na tak pres�żowej scenie jaką niewątpliwie jest scena 
Teatru Dramatycznego w Płocku.

8-go marca na zaproszenie Władz Powiatu Płockiego  mieliśmy 
przyjemność po raz czwarty wystawić inscenizację wesela słubic-
kiego pt. „A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Przedstawie-
nie nieodmiennie składało się z dwóch  części (zmówiny, zrękowi-
ny, zaręczyny – oczepiny, biesiada weselna). Kto śledzi nasze 
inscenizacje, zapewne zauważył, że zawsze do kolejnego występu  
dodajemy jakiś nowy element w scenariusz weselny, tym razem 
animuszu do występu dodali najmłodsi członkowie Zespołu. 
Muzyczne umiejętności pokazali: Ala, Marysia, Ola i Mateusz. 
Przyśpiewkami, tańcem i grą na instrumentach pobudzili widow-
nię do gromkich braw. Całą atmosferę występów dziecięcych 
wspaniale podkręcał nasz niezastąpiony solista Roman Jabłoński, 
który doskonale sprawdził się w roli konferansjera scenicznych 
igraszek. Jednakże wszystko co dobre szybko się kończy i tym 
razem sprawdziło się to powiedzenie.
Na koniec spektaklu Starosta Mariusz Bieniek dziękując za wspa-
niałą muzyczną ucztę poprosił Kierownika – Edytę Piegowską o 
zaprezentowanie Zespołu, a także o kilka słów refleksji. 
Spośród wszystkich Członów Zespołu szczególnie wyróżniona 
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Wyróżnienia dla mieszkańców gminy
22 lutego 2017 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu. W uroczystej 
oprawie zostały wręczone odznaczenia kombatanckie oraz wyróż-
nienia Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”. W gronie osób wyróż-
nionych odznaką „Za Zasługi Dla związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” był również Wójt 
Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki. Odznaki uhonorowanym 
wręczyli Prezes Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych – płk Antoni Jelec, Starosta 
Płocki - Mariusz Bieniek oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Lech 
Dąbrowski. Nie należy też pominąć faktu, że płk Antoni Jelec, 
który był również na uroczystościach w naszej gminie (90-lecie 
OSP Słubice w 2014 r., odsłonięcie Kopca Powstańców Stycznio-
wych w 2015 r.) właśnie w 2017 roku skończył 92 lata, za co otrzy-
mał podziękowania, gratulacje i życzenia od Starosty Płockiego, a 
wszyscy obecni wstali z miejsc i nagrodzili ten moment gromkimi 
oklaskami. Oprócz odznaczeń zostały też wręczone symboliczne 
wyróżnienia – Nagrody Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” dla 
osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób zasłu-
żyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu 
Płockiego. Decyzją Kapituły Konkursu kryterium przyznania 
nagrody w kategorii „Talent Roku” spełnił mieszkaniec naszej  

16 stycznia 2017 roku w sali bankietowej "Rafallo" w Bończy 
odbyło się spotkanie integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczest-
nikami integracji były dzieci i młodzież z terenu gminy Słubice, 
wychowankowie Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego z Moca-
rzewa z siostrą dyrektor Bernade�ą Pogorzelską oraz dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli 
również: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - 
Przewodnicząca Rady Gminy, Barbara Kamińska – Sekretarz 
Gminy, Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy gmin-
nych  placówek oświatowych i pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Imprezę integracyjną prowadził Jacek Laska - 
Kierownik GOPS.
Wójt Krzysztof Dylicki, podkreślił wagę integracji dla społeczności 

Władze Gminy Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - Wójt 
Gminy wraz z Barbarą Kamińską - Sekretarzem Gminy oraz Henry-
ką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z 
przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprze-
wodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło: Lecha 
Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Józefa Walew-
skiego – radnego Rady Powiatu, Jadwigi Korneszczuk – Prezesa 
Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku  Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Płocku, a także kierowników i dyrekto-  

14 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne, XVIII już spotkanie 
pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organizato-
rem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Świniarach.
Spotkanie rozpoczęło się od specjalnie celebrowanej przez 
księdza proboszcza Romana Batorskiego Mszy Świętej, odprawio-
nej w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Słubicach. Aby 
nadać temu lokalnemu wydarzeniu odpowiednią rangę i oprawę, 
spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym odbyło się poza murami 
szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy. 



wpisujemy do niej nowe cele z nadzieją, że kolejny rok będzie dla 
nas wszystkich lepszy”. Składając życzenia zwrócił się do zebra-
nych słowami: „nawiązując do klimatu minionych świąt Bożego 
Narodzenia, życzę Państwu, aby pokój płynący z głębi serca, 
pozwolił budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy, a 
także znaleźć wspólny mianownik do dzielenia się swoimi sukce-
sami z młodym pokoleniem”. Po części oficjalnej Goście  raczyli się 
uroczystym obiadem, a wspólna zabawa taneczna była miłym 
przerywnikiem rozmów i dyskusji przy stołach.
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rów jednostek organizacyjnych Gminy. 
O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Świniarach. Wykonane przez nich kolędy na flecie i akordeonie 
wprowadziły wszystkich w klimat świąteczny. Powitania zaproszo-
nych gości oraz seniorów, mieszkańców gminy dokonał wójt 
Krzysztof Dylicki. Zwracając się do seniorów powiedział: „Państwo 
tworzycie cząstkę tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, razem 
tworzymy wspólnotę mieszkańców i dzięki Państwa dokonaniom 
spoglądamy z optymizmem w księgę przyszłości naszej gminy, 

została założycielka Grzybowianek Pani Cecylia Milczarek oraz 
Pani Stanisława Kowalczyk, które należą do Zespołu od początku 
jego istnienia. 
W czasie przemowy, publiczność owacjami na stojąco podzięko-
wała najmłodszym i pozostałym Członkom  Zespołu. 
W dalszej części wystąpienia  mogliśmy usłyszeć słowa: ,,Fakt 
powierzenia nam przez Władze Powiatu roli gwiazdy wieczoru, był 
dla nas wielkim wyróżnieniem i pres�żem, zaś występ przed 
prawie 400 osobową publicznością satysfakcją, motywacją do 
dalszej pracy i niezapomnianym doświadczeniem”.  Kierownik 
Zespołu dziękując za zaproszenie wspomniała także o jubileuszu 
30 - lecia istnienia Grzybowianek, który odbędzie się w bieżącym 
roku oraz o licznych występach i koncertach zaplanowanych na 
rok bieżący. 
 Zaszczytne wyrazy uznania i te wskazujące na dobrą zabawę tego 
wieczoru, możemy znaleźć  na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Płocku: „potem sceną zawładnęły już śpiewy i 
tańce, do których proszeni byli także goście z publiczności. 
Zabawa była przednia, wszystkim dopisywał znakomity humor”. 
Ta inscenizacja  na długo pozostanie w pamięci Zespołu, byliśmy  
pod wielkim wrażeniem ciepłego przyjęcia zarówno przez widow-
nię, jak i  pracowników Teatru, dało nam to wielką determinację i 
odwagę do pokazania wesela w jak najlepszym wydaniu.
Po spektaklu otrzymaliśmy gratulacje i wiele podziękowań za 
naszą pracę i miłość do muzyki oraz  kosz kwiatów od Władz 
Powiatu z deklaracją dalszej współpracy.
 Grzybowianki  dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji 
tego wydarzenia. 
Musimy wspomnieć, że wesele słubickie dostało skrzydeł i mogło 
ujrzeć światło dzienne dzięki IX Edycji Konkursu Grantowego  
„Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolność, który realizują Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej „Młodzi Razem” i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej 
gminy za miłe słowa, gratulacje. Wy jesteście największymi jurora-
mi naszych występów. I tak zupełnie refleksyjnie - bardzo dobrze, 

Zespół Grzybowianki na wielkiej scenie Teatru Płockiego  
Jeszcze parę  lat wstecz nikt  nie przypuszczałby, że amatorski  
zespół ludowy, amatorski ale otoczony  ludźmi pałającymi wielką 
miłością do muzyki i tradycji ludowej, będzie miał możliwość 
wystąpić na tak pres�żowej scenie jaką niewątpliwie jest scena 
Teatru Dramatycznego w Płocku.

8-go marca na zaproszenie Władz Powiatu Płockiego  mieliśmy 
przyjemność po raz czwarty wystawić inscenizację wesela słubic-
kiego pt. „A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Przedstawie-
nie nieodmiennie składało się z dwóch  części (zmówiny, zrękowi-
ny, zaręczyny – oczepiny, biesiada weselna). Kto śledzi nasze 
inscenizacje, zapewne zauważył, że zawsze do kolejnego występu  
dodajemy jakiś nowy element w scenariusz weselny, tym razem 
animuszu do występu dodali najmłodsi członkowie Zespołu. 
Muzyczne umiejętności pokazali: Ala, Marysia, Ola i Mateusz. 
Przyśpiewkami, tańcem i grą na instrumentach pobudzili widow-
nię do gromkich braw. Całą atmosferę występów dziecięcych 
wspaniale podkręcał nasz niezastąpiony solista Roman Jabłoński, 
który doskonale sprawdził się w roli konferansjera scenicznych 
igraszek. Jednakże wszystko co dobre szybko się kończy i tym 
razem sprawdziło się to powiedzenie.
Na koniec spektaklu Starosta Mariusz Bieniek dziękując za wspa-
niałą muzyczną ucztę poprosił Kierownika – Edytę Piegowską o 
zaprezentowanie Zespołu, a także o kilka słów refleksji. 
Spośród wszystkich Członów Zespołu szczególnie wyróżniona 
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40 występów i koncertów. Zyskaliśmy uznanie władz lokalnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Jesteśmy zespołem z terenu Gminy 
Słubice prezentującym Państwu folklor w formie śpiewu, insceni-
zacji, tańca i gry na instrumentach.
Do zobaczenia kochani, może znów na wielkiej scenie.  

Edyta Piegowska

że w naszej społeczności gminnej nie sprawdza się przysłowie 
,,cudze chwalicie swego nie znacie”
Jak wiecie w tym roku obchodzimy 30-lecie naszej działalności. 
Podsumowując jedynie ostatni 2016 rok naszej pracy należy 
stwierdzić, że był bardzo udany. Od stycznia 2016 daliśmy ponad 

tatywnie wraz z orkiestrą OSP Słubice w Giżycach. Wszystkim 
ludziom dobrej woli dziękujemy za wsparcie. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy jedną rodziną, która rozumie potrzeby innych, potrafi się 
zorganizować i pomagać potrzebującym. 

Edyta Piegowska

22 stycznia wspólnie z orkiestrą OSP z Gąbina oraz gąbińskim 
chórem zbieraliśmy pieniądze na leczenie Pani Joli Ziarek. Zespół 
Grzybowianki wykonał polskie kolędy i pastorałki. Nie zabrakło 
również muzycznego popisu najmłodszych Członków Zespołu: Oli, 
Marysi i Mateusza. Wcześniej – 6 stycznia koncertowaliśmy chary -

CHARYTATYWNA DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU GRZYBOWIANKI

W okresie świąt bożonarodzeniowych Orkiestra Dęta przy OSP 
Słubice kultywuje inicjatywę jakim jest wspólne śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie instrumentów dętych podczas koncertów 
świątecznych zwanych "Śpiewaj z Orkiestrą". Członkowie Orkie-
stry co roku chcą angażować nowe osoby oraz zespoły do wspól-
nego kolędowania. W Wigilię minionego 2016 roku wierni zebrani 
w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Słubice 
mogli już po raz czwarty wysłuchać a także wyśpiewać radosną 
nowinę o Narodzeniu Pańskim. Tym razem przed uroczystą 
Pasterką w kościele w Zycku, która odbyła się o godz. 21.30, orkie-
stra wykonała świąteczne utwory, po czym uczestniczyła w mszy 
świętej grając tradycyjne kolędy. Po zakończeniu uroczystości 
udaliśmy się autobusem do kościoła parafialnego w Słubicach, 
gdzie o godz. 23.00 odbył się koncert z udziałem solistów z Zespo-
łu Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Pani Edyty 
Piegowskiej. Koncert miał formę słowno - instrumentalno - wokal-
ną, poprowadzony był przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach- panią Annę Ostrowską oraz panią Sylwię 
Górecką. Podczas koncertu soliści w składzie: Edyta Piegowska, 
Łukasz Bartosiak, Roman Jabłoński, Dominika Kobierecka oraz 
najmłodsi członkowie zespołu czyli: Ola Piegowska, Marysia 
Olczak oraz Mateusz Kobierecki wykonali tradycyjne kolędy tj. 
"Bóg się Rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdź-
my wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Tryumfy Króla Niebieskie-
go". W trakcie koncertu swój głos zaprezentowali także członko-
wie Orkiestry. Anna Krakowiak wykonała kolędę "Nie było 
miejsca" zaś Damian Szymański przedstawił pastorałkę "Dzień 
jeden w roku". Na koniec koncertu wszyscy soliści zaśpiewali 
razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi kolędę "Przybieżeli 

do Betlejem". Po zakończonym koncercie Orkiestra brała dalej 
czynny udział uświetniając swoją grą mszę świętą wigilijną. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy 
zechcieli uświetnić ten wyjątkowy świąteczny czas.

Staropolskie przysłowie mówi "zgoda buduje a niezgoda rujnuje" 
dlatego idącym tym tokiem postrzegania rzeczywistości oraz 
dobrą współpracą Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy Grzybo-
wianki w Święto Trzech Króli poprzez wykonywaną muzykę posta-
nowili otworzyć serca ludzi dobrej woli. Zorganizowaliśmy koncert 
świąteczny podczas mszy świętej w kościele parafialnym w 
Giżycach połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Pani Joli 
Ziarek z Sielc koło Sannik. Zebraliśmy kwotę 4 365,24 zł. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom z Parafii Giżyce za udział w zbiórce. 
Święta bożonarodzeniowe są dla chrześcijan wyjątkowym 
czasem, w którym chcemy dzielić się dobrem z innymi. Cykl 
koncertów świątecznych będzie kontynuowany w przyszłych 

ORKIESTRA DĘTA



rów jednostek organizacyjnych Gminy. 
O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Świniarach. Wykonane przez nich kolędy na flecie i akordeonie 
wprowadziły wszystkich w klimat świąteczny. Powitania zaproszo-
nych gości oraz seniorów, mieszkańców gminy dokonał wójt 
Krzysztof Dylicki. Zwracając się do seniorów powiedział: „Państwo 
tworzycie cząstkę tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, razem 
tworzymy wspólnotę mieszkańców i dzięki Państwa dokonaniom 
spoglądamy z optymizmem w księgę przyszłości naszej gminy, 

została założycielka Grzybowianek Pani Cecylia Milczarek oraz 
Pani Stanisława Kowalczyk, które należą do Zespołu od początku 
jego istnienia. 
W czasie przemowy, publiczność owacjami na stojąco podzięko-
wała najmłodszym i pozostałym Członkom  Zespołu. 
W dalszej części wystąpienia  mogliśmy usłyszeć słowa: ,,Fakt 
powierzenia nam przez Władze Powiatu roli gwiazdy wieczoru, był 
dla nas wielkim wyróżnieniem i pres�żem, zaś występ przed 
prawie 400 osobową publicznością satysfakcją, motywacją do 
dalszej pracy i niezapomnianym doświadczeniem”.  Kierownik 
Zespołu dziękując za zaproszenie wspomniała także o jubileuszu 
30 - lecia istnienia Grzybowianek, który odbędzie się w bieżącym 
roku oraz o licznych występach i koncertach zaplanowanych na 
rok bieżący. 
 Zaszczytne wyrazy uznania i te wskazujące na dobrą zabawę tego 
wieczoru, możemy znaleźć  na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Płocku: „potem sceną zawładnęły już śpiewy i 
tańce, do których proszeni byli także goście z publiczności. 
Zabawa była przednia, wszystkim dopisywał znakomity humor”. 
Ta inscenizacja  na długo pozostanie w pamięci Zespołu, byliśmy  
pod wielkim wrażeniem ciepłego przyjęcia zarówno przez widow-
nię, jak i  pracowników Teatru, dało nam to wielką determinację i 
odwagę do pokazania wesela w jak najlepszym wydaniu.
Po spektaklu otrzymaliśmy gratulacje i wiele podziękowań za 
naszą pracę i miłość do muzyki oraz  kosz kwiatów od Władz 
Powiatu z deklaracją dalszej współpracy.
 Grzybowianki  dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji 
tego wydarzenia. 
Musimy wspomnieć, że wesele słubickie dostało skrzydeł i mogło 
ujrzeć światło dzienne dzięki IX Edycji Konkursu Grantowego  
„Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolność, który realizują Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej „Młodzi Razem” i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej 
gminy za miłe słowa, gratulacje. Wy jesteście największymi jurora-
mi naszych występów. I tak zupełnie refleksyjnie - bardzo dobrze, 

Zespół Grzybowianki na wielkiej scenie Teatru Płockiego  
Jeszcze parę  lat wstecz nikt  nie przypuszczałby, że amatorski  
zespół ludowy, amatorski ale otoczony  ludźmi pałającymi wielką 
miłością do muzyki i tradycji ludowej, będzie miał możliwość 
wystąpić na tak pres�żowej scenie jaką niewątpliwie jest scena 
Teatru Dramatycznego w Płocku.

8-go marca na zaproszenie Władz Powiatu Płockiego  mieliśmy 
przyjemność po raz czwarty wystawić inscenizację wesela słubic-
kiego pt. „A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Przedstawie-
nie nieodmiennie składało się z dwóch  części (zmówiny, zrękowi-
ny, zaręczyny – oczepiny, biesiada weselna). Kto śledzi nasze 
inscenizacje, zapewne zauważył, że zawsze do kolejnego występu  
dodajemy jakiś nowy element w scenariusz weselny, tym razem 
animuszu do występu dodali najmłodsi członkowie Zespołu. 
Muzyczne umiejętności pokazali: Ala, Marysia, Ola i Mateusz. 
Przyśpiewkami, tańcem i grą na instrumentach pobudzili widow-
nię do gromkich braw. Całą atmosferę występów dziecięcych 
wspaniale podkręcał nasz niezastąpiony solista Roman Jabłoński, 
który doskonale sprawdził się w roli konferansjera scenicznych 
igraszek. Jednakże wszystko co dobre szybko się kończy i tym 
razem sprawdziło się to powiedzenie.
Na koniec spektaklu Starosta Mariusz Bieniek dziękując za wspa-
niałą muzyczną ucztę poprosił Kierownika – Edytę Piegowską o 
zaprezentowanie Zespołu, a także o kilka słów refleksji. 
Spośród wszystkich Członów Zespołu szczególnie wyróżniona 

40 występów i koncertów. Zyskaliśmy uznanie władz lokalnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Jesteśmy zespołem z terenu Gminy 
Słubice prezentującym Państwu folklor w formie śpiewu, insceni-
zacji, tańca i gry na instrumentach.
Do zobaczenia kochani, może znów na wielkiej scenie.  

Edyta Piegowska

że w naszej społeczności gminnej nie sprawdza się przysłowie 
,,cudze chwalicie swego nie znacie”
Jak wiecie w tym roku obchodzimy 30-lecie naszej działalności. 
Podsumowując jedynie ostatni 2016 rok naszej pracy należy 
stwierdzić, że był bardzo udany. Od stycznia 2016 daliśmy ponad 

parafiach naszej gminy oraz zarażać tą inicjatywą innych poprzez 
kolędowanie w nowych miejscach.  

Druh Szymon Ogrzebacz

latach. Orkiestra będzie zapraszać do współpracy solistów oraz 
zespoły, byśmy mogli wyjątkowo przeżywać ten szczególny czas w 

wirtualną podróż i uczestniczyć w spektaklu transmitowanym „na 
żywo”. Wrażenia są z pewnością porównywalne do odczuć 
widzów siedzących na widowni w teatrze podczas rzeczywistego 
przedstawienia. 14 grudnia 2016 o godzinie 10 po raz pierwszy w 
historii naszej biblioteki zorganizowaliśmy specjalną transmisję 
"na żywo" musicalu "Bes�a" z Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 
a 19 stycznia 2017 r. o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słubicach zorganizowała transmisję „na żywo” spektaklu pt. 
„Cicho” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Spektakle oglądały 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Słubicach.

Ferie w bibliotece
Zajęcia organizowane w okresie ferii zimowych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach cieszą się, jak co roku, ogrom-
nym zainteresowaniem. Podczas tegorocznych ferii ponad 
dwadzieścioro chętnych dzieci wzięło udział w zajęciach 
artystyczno-literackich pod hasłem „Zimowa lekcja w Akademii 
Pana Kleksa”. Przeprowadzone zajęcia oparte były na tej niezwy-
kle barwnej i fantastycznej lekturze Jana Brzechwy. Każdego dnia 
na dzieci czekało w bibliotece wiele atrakcji, a zakończeniem 
każdego spotkania było feryjne biblioteczne kino. Na zakończenie 
zajęć feryjnych zaprosiliśmy dzieci i ich rodziców do udziału w 
akcji promującej głośne czytanie Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Tradycją naszych spotkań w ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom są wizyty gości specjalnych, którzy  czytają najmłod-
szym. 24 lutego 2017r. na bibliotecznej scenie gościliśmy człon-
ków Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. Opowiadanie Ewy 
Szelburg-Zarembiny pt. „O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaput-
ku”, które Zespół przeczytał z podziałem na role, wywołało wiele 
śmiechu wśród słuchających.  Nasi goście przygotowali także 
muzyczną audycję, w trakcie której wysłuchaliśmy wiązankę 
piosenek ludowych. Grzybowianki przeprowadziły również mini 
konkurs – ochotniczki wygrały kubek z pięknym, kolorowym logo 
Zespołu.

Tydzień Bezpiecznego Internetu
14 i 15 marca 2017r. gościliśmy uczniów z klas IV i VI ze Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Młodzież 
uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia 
Bezpiecznego Internetu. Podczas zajęć z klasami szóstymi 
poruszyliśmy bardzo ważny temat – problem nadużywania 
Internetu. Szereg ćwiczeń, m.in. „Moja doba”,  uzmysłowiły 
młodzieży, ile czasu poświęca na „życie online”. Bardzo ważnym 
punktem spotkania był film „Dzień z życia”, którego główny boha-

Nowoczesne technologie dla mieszkańców gminy Słubice 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach stara się zaoferować 
dostęp do nowoczesnych technologii wszystkim zainteresowa-
nym mieszkańcom naszej gminy, także tym, którzy dotąd nie mieli 
do czynienia z komputerem i Internetem. Od grudnia 2016 trwają 
w bibliotece bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych realizo-
wane w ramach projektu "Kik-Mazovia-Klik 2.0" finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Pierwsza 17-osobowa grupa uczestników ukończyła kursy 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 r. W styczniu i 
lutym odbywały się zajęcia dla drugiej grupy a obecnie od marca 
2017 r. swoje kompetencje komputerowe podnosi już trzecia 
grupa kursantów. Zajęcia odbywają się w naszej bibliotece w 
każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8-14 oraz w każdy czwartek 
w godzinach 16-21. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni aktywnością 
mieszkańców naszej gminy i jednocześnie cieszymy się, że zainte-
resowanie kursami komputerowymi dla dorosłych jest tak duże. 
Jest to na pewno doskonała okazja do zdobycia nowych umiejęt-
ności związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W 
związku z dużym zainteresowaniem jeszcze w  tym roku, we 
wrześniu i październiku planujemy zorganizowanie zajęć kompu-
terowych dla kolejnej czwartej grupy kursantów. 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowa-
dząca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezro-
botna, bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowiec-
kiego (tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). Chętnie zapra-
szamy do projektu osoby niepełnosprawne.
-Każda osoba, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long 
learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkowni-
kom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez 
wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go 
wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę 
dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informa-
cji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i 
przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo uczestnicy 
poznają programy aplikacji MS Office oraz budowę komputera. 
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
- całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych 
grupach do 15 osób,
- doświadczonych trenerów,
- materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis),
- tempo zajęć dostosowane do uczestników,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy 
certyfikat,
- zajęcia w dni powszednie lub weekendy.
Zapraszamy!
Projekt „I-Teatr TVP”, czyli biblioteczne transmisje „na żywo” 

spektakli teatralnych
Projekt „I-Teatr TVP” to nowa propozycja w ofercie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach skierowana nie tylko dla dzieci i 
młodzieży, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć  w transmitowanych w czasie rzeczywistym przedsta-
wieniach teatralnych. Ideą projektu jest promowanie i przybliża-
nie teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów z całej 
Polski wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. 
Dzięki słubickiej bibliotece zamiast podróżować i odwiedzać 
teatry w różnych miastach Polski można przychodząc do naszej 
placówki dzięki nowoczesnym środkom technologicznym odbyć 
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tatywnie wraz z orkiestrą OSP Słubice w Giżycach. Wszystkim 
ludziom dobrej woli dziękujemy za wsparcie. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy jedną rodziną, która rozumie potrzeby innych, potrafi się 
zorganizować i pomagać potrzebującym. 

Edyta Piegowska

22 stycznia wspólnie z orkiestrą OSP z Gąbina oraz gąbińskim 
chórem zbieraliśmy pieniądze na leczenie Pani Joli Ziarek. Zespół 
Grzybowianki wykonał polskie kolędy i pastorałki. Nie zabrakło 
również muzycznego popisu najmłodszych Członków Zespołu: Oli, 
Marysi i Mateusza. Wcześniej – 6 stycznia koncertowaliśmy chary -

W okresie świąt bożonarodzeniowych Orkiestra Dęta przy OSP 
Słubice kultywuje inicjatywę jakim jest wspólne śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie instrumentów dętych podczas koncertów 
świątecznych zwanych "Śpiewaj z Orkiestrą". Członkowie Orkie-
stry co roku chcą angażować nowe osoby oraz zespoły do wspól-
nego kolędowania. W Wigilię minionego 2016 roku wierni zebrani 
w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Słubice 
mogli już po raz czwarty wysłuchać a także wyśpiewać radosną 
nowinę o Narodzeniu Pańskim. Tym razem przed uroczystą 
Pasterką w kościele w Zycku, która odbyła się o godz. 21.30, orkie-
stra wykonała świąteczne utwory, po czym uczestniczyła w mszy 
świętej grając tradycyjne kolędy. Po zakończeniu uroczystości 
udaliśmy się autobusem do kościoła parafialnego w Słubicach, 
gdzie o godz. 23.00 odbył się koncert z udziałem solistów z Zespo-
łu Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Pani Edyty 
Piegowskiej. Koncert miał formę słowno - instrumentalno - wokal-
ną, poprowadzony był przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach- panią Annę Ostrowską oraz panią Sylwię 
Górecką. Podczas koncertu soliści w składzie: Edyta Piegowska, 
Łukasz Bartosiak, Roman Jabłoński, Dominika Kobierecka oraz 
najmłodsi członkowie zespołu czyli: Ola Piegowska, Marysia 
Olczak oraz Mateusz Kobierecki wykonali tradycyjne kolędy tj. 
"Bóg się Rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdź-
my wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Tryumfy Króla Niebieskie-
go". W trakcie koncertu swój głos zaprezentowali także członko-
wie Orkiestry. Anna Krakowiak wykonała kolędę "Nie było 
miejsca" zaś Damian Szymański przedstawił pastorałkę "Dzień 
jeden w roku". Na koniec koncertu wszyscy soliści zaśpiewali 
razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi kolędę "Przybieżeli 

do Betlejem". Po zakończonym koncercie Orkiestra brała dalej 
czynny udział uświetniając swoją grą mszę świętą wigilijną. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy 
zechcieli uświetnić ten wyjątkowy świąteczny czas.

Staropolskie przysłowie mówi "zgoda buduje a niezgoda rujnuje" 
dlatego idącym tym tokiem postrzegania rzeczywistości oraz 
dobrą współpracą Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy Grzybo-
wianki w Święto Trzech Króli poprzez wykonywaną muzykę posta-
nowili otworzyć serca ludzi dobrej woli. Zorganizowaliśmy koncert 
świąteczny podczas mszy świętej w kościele parafialnym w 
Giżycach połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Pani Joli 
Ziarek z Sielc koło Sannik. Zebraliśmy kwotę 4 365,24 zł. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom z Parafii Giżyce za udział w zbiórce. 
Święta bożonarodzeniowe są dla chrześcijan wyjątkowym 
czasem, w którym chcemy dzielić się dobrem z innymi. Cykl 
koncertów świątecznych będzie kontynuowany w przyszłych 

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI



Zespół Grzybowianki na wielkiej scenie Teatru Płockiego  
Jeszcze parę  lat wstecz nikt  nie przypuszczałby, że amatorski  
zespół ludowy, amatorski ale otoczony  ludźmi pałającymi wielką 
miłością do muzyki i tradycji ludowej, będzie miał możliwość 
wystąpić na tak pres�żowej scenie jaką niewątpliwie jest scena 
Teatru Dramatycznego w Płocku.

8-go marca na zaproszenie Władz Powiatu Płockiego  mieliśmy 
przyjemność po raz czwarty wystawić inscenizację wesela słubic-
kiego pt. „A zagrejta muzykanty marsza weselnego”. Przedstawie-
nie nieodmiennie składało się z dwóch  części (zmówiny, zrękowi-
ny, zaręczyny – oczepiny, biesiada weselna). Kto śledzi nasze 
inscenizacje, zapewne zauważył, że zawsze do kolejnego występu  
dodajemy jakiś nowy element w scenariusz weselny, tym razem 
animuszu do występu dodali najmłodsi członkowie Zespołu. 
Muzyczne umiejętności pokazali: Ala, Marysia, Ola i Mateusz. 
Przyśpiewkami, tańcem i grą na instrumentach pobudzili widow-
nię do gromkich braw. Całą atmosferę występów dziecięcych 
wspaniale podkręcał nasz niezastąpiony solista Roman Jabłoński, 
który doskonale sprawdził się w roli konferansjera scenicznych 
igraszek. Jednakże wszystko co dobre szybko się kończy i tym 
razem sprawdziło się to powiedzenie.
Na koniec spektaklu Starosta Mariusz Bieniek dziękując za wspa-
niałą muzyczną ucztę poprosił Kierownika – Edytę Piegowską o 
zaprezentowanie Zespołu, a także o kilka słów refleksji. 
Spośród wszystkich Członów Zespołu szczególnie wyróżniona 

parafiach naszej gminy oraz zarażać tą inicjatywą innych poprzez 
kolędowanie w nowych miejscach.  

Druh Szymon Ogrzebacz

latach. Orkiestra będzie zapraszać do współpracy solistów oraz 
zespoły, byśmy mogli wyjątkowo przeżywać ten szczególny czas w 

wirtualną podróż i uczestniczyć w spektaklu transmitowanym „na 
żywo”. Wrażenia są z pewnością porównywalne do odczuć 
widzów siedzących na widowni w teatrze podczas rzeczywistego 
przedstawienia. 14 grudnia 2016 o godzinie 10 po raz pierwszy w 
historii naszej biblioteki zorganizowaliśmy specjalną transmisję 
"na żywo" musicalu "Bes�a" z Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 
a 19 stycznia 2017 r. o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słubicach zorganizowała transmisję „na żywo” spektaklu pt. 
„Cicho” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Spektakle oglądały 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Słubicach.

Ferie w bibliotece
Zajęcia organizowane w okresie ferii zimowych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach cieszą się, jak co roku, ogrom-
nym zainteresowaniem. Podczas tegorocznych ferii ponad 
dwadzieścioro chętnych dzieci wzięło udział w zajęciach 
artystyczno-literackich pod hasłem „Zimowa lekcja w Akademii 
Pana Kleksa”. Przeprowadzone zajęcia oparte były na tej niezwy-
kle barwnej i fantastycznej lekturze Jana Brzechwy. Każdego dnia 
na dzieci czekało w bibliotece wiele atrakcji, a zakończeniem 
każdego spotkania było feryjne biblioteczne kino. Na zakończenie 
zajęć feryjnych zaprosiliśmy dzieci i ich rodziców do udziału w 
akcji promującej głośne czytanie Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Tradycją naszych spotkań w ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom są wizyty gości specjalnych, którzy  czytają najmłod-
szym. 24 lutego 2017r. na bibliotecznej scenie gościliśmy człon-
ków Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. Opowiadanie Ewy 
Szelburg-Zarembiny pt. „O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaput-
ku”, które Zespół przeczytał z podziałem na role, wywołało wiele 
śmiechu wśród słuchających.  Nasi goście przygotowali także 
muzyczną audycję, w trakcie której wysłuchaliśmy wiązankę 
piosenek ludowych. Grzybowianki przeprowadziły również mini 
konkurs – ochotniczki wygrały kubek z pięknym, kolorowym logo 
Zespołu.

Tydzień Bezpiecznego Internetu
14 i 15 marca 2017r. gościliśmy uczniów z klas IV i VI ze Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Młodzież 
uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia 
Bezpiecznego Internetu. Podczas zajęć z klasami szóstymi 
poruszyliśmy bardzo ważny temat – problem nadużywania 
Internetu. Szereg ćwiczeń, m.in. „Moja doba”,  uzmysłowiły 
młodzieży, ile czasu poświęca na „życie online”. Bardzo ważnym 
punktem spotkania był film „Dzień z życia”, którego główny boha-

Nowoczesne technologie dla mieszkańców gminy Słubice 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach stara się zaoferować 
dostęp do nowoczesnych technologii wszystkim zainteresowa-
nym mieszkańcom naszej gminy, także tym, którzy dotąd nie mieli 
do czynienia z komputerem i Internetem. Od grudnia 2016 trwają 
w bibliotece bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych realizo-
wane w ramach projektu "Kik-Mazovia-Klik 2.0" finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Pierwsza 17-osobowa grupa uczestników ukończyła kursy 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 r. W styczniu i 
lutym odbywały się zajęcia dla drugiej grupy a obecnie od marca 
2017 r. swoje kompetencje komputerowe podnosi już trzecia 
grupa kursantów. Zajęcia odbywają się w naszej bibliotece w 
każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8-14 oraz w każdy czwartek 
w godzinach 16-21. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni aktywnością 
mieszkańców naszej gminy i jednocześnie cieszymy się, że zainte-
resowanie kursami komputerowymi dla dorosłych jest tak duże. 
Jest to na pewno doskonała okazja do zdobycia nowych umiejęt-
ności związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W 
związku z dużym zainteresowaniem jeszcze w  tym roku, we 
wrześniu i październiku planujemy zorganizowanie zajęć kompu-
terowych dla kolejnej czwartej grupy kursantów. 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowa-
dząca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezro-
botna, bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowiec-
kiego (tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). Chętnie zapra-
szamy do projektu osoby niepełnosprawne.
-Każda osoba, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long 
learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkowni-
kom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez 
wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go 
wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę 
dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informa-
cji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i 
przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo uczestnicy 
poznają programy aplikacji MS Office oraz budowę komputera. 
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
- całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych 
grupach do 15 osób,
- doświadczonych trenerów,
- materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis),
- tempo zajęć dostosowane do uczestników,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy 
certyfikat,
- zajęcia w dni powszednie lub weekendy.
Zapraszamy!
Projekt „I-Teatr TVP”, czyli biblioteczne transmisje „na żywo” 

spektakli teatralnych
Projekt „I-Teatr TVP” to nowa propozycja w ofercie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach skierowana nie tylko dla dzieci i 
młodzieży, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć  w transmitowanych w czasie rzeczywistym przedsta-
wieniach teatralnych. Ideą projektu jest promowanie i przybliża-
nie teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów z całej 
Polski wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. 
Dzięki słubickiej bibliotece zamiast podróżować i odwiedzać 
teatry w różnych miastach Polski można przychodząc do naszej 
placówki dzięki nowoczesnym środkom technologicznym odbyć 
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"Ołówek" Katarzyny Rosickiej-Jaczyńskiej podczas spotkania, 
które odbyło się w naszej bibliotece w dniu 9 marca 2017 r. 
Równolegle do spotkań klubu dla dorosłych od 2016 r. spotykamy 
się z nieco młodszymi czytelnikami w Dyskusyjnym Klubie Książki 
dla młodzieży. Książki na spotkania otrzymujemy z Biblioteki m.st. 
Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 
Logistyką (wymianą książek i przygotowaniem spotkań klubo-
wych) zajmuje się Artur Bedyk lokalny moderator DKK. Spotkania 
w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki są jedną z najlepszych 
form promocji wartościowej literatury. Podczas spotkań dyskutu-
jemy o książkach, które wcześniej klubowicze otrzymują do 
przeczytania. Ma to niewątpliwą wielką zaletę bowiem nasza 
dyskusja opiera się na konkretnym dziele literackim, z którym 
wcześniej mogli zapoznać się wszyscy dyskutujący oraz nierzadko 
skłania klubowiczów do przeczytania książki, która często repre-
zentuje inny typ literatury niż ten dotychczas preferowany przez 
klubowiczów, książki po którą zapewne nie sięgnęliby wcześniej 
dokonując samodzielnego wyboru czytelniczego. 

Nasze plany na 2017 r.
Wśród wielu wydarzeń, które będą działy się w naszej bibliotece 
w 2017 roku z pewnością na szczególną uwagę zasługują: kolejna 
edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne wersety” 
(będąca eliminacją do etapu rejonowego Konkursu Recytatorskie-
go „Pięknie być człowiekiem” organizowanego przez Książnicę 
Płocką), VII Przegląd Grup Teatralnych, Konkurs „Mistrz Pięknego 
Czytania” połączony z Piknikiem Literackim, Bajkowy Dzień Dziec-
ka z Teatrem „Maska” z Krakowa – spektakl „Pod starym Wawe-
lem przygód bez liku”, Spektakl Teatru Profilaktyki „Jestem tu 
nowy”, Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia oraz spotkania 
autorskie min. z Grzegorzem Kasdepke, Marzeną Filipczak i 
Krzysztofem Piersa. O tych i innych ciekawych wydarzeniach 
dziejących się w naszej bibliotece dowiecie się Państwo na naszej 
stronie internetowej pod adresem www.gbpslubice.pl oraz na 
naszym profilu na facebooku:  
h�ps://www.facebook.com/gbpslubice/

Apel do mieszkańców Gminy Słubice
Szanowni Państwo! Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 
bieżącym roku planuje podjęcie działań związanych z utworze-
niem przy bibliotece społecznego Cyfrowego Archiwum Tradycji 
Lokalnej. Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzysze-
niach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewy-
odrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspo-
mnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkra-
czają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, 
ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści 
zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele 
lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z 
państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy 
czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. 
Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo 
braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzi-
nie.
W związku z tym prosimy o kontakt osoby, które współpracując z 

ter opowiadał, jak ciągłe korzystanie z sieci zmieniło jego życie. 
Dzięki dyskusji jaka powstała po obejrzeniu filmu, dzieci zrozumia-
ły, że Internet ma pomagać w życiu człowieka a nie szkodzić. 
Przeprowadzone zajęcia pokazały także liczne zagrożenia wynika-
jące z nadmiernego używania urządzeń podłączonych do sieci 
Internet. 

Premiera "Pinokia" w bibliotecznym teatrze 
17 marca 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się premiera spektaklu pt. „Pinokio” przygotowanego 
przez Biblioteczną Grupę Teatralną „Super Stars” pod kierunkiem 
p. Anny Ostrowskiej. Do wspólnego oglądania przygód Pinokia 
zaprosiliśmy klasy II i III ze słubickiej podstawówki wraz  wycho-
wawcami. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor 
Szkoły P. Barbara Gołaszewska. Uczniowie młodszych klas z 
wielkim zainteresowaniem przyglądali się swoim koleżankom-ak-
torkom, które rewelacyjnie wcieliły się w bohaterów i pokazały 
swoje aktorskie talenty podczas przedstawienia o  niesfornym 
pajacyku. Wspaniała gra młodych aktorów, barwna dekoracja oraz 
pięknie oświetlona scena złożyły się na świetne widowisko, które 
przez długi czas było oklaskiwane przez zachwyconą publiczność.

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych wkracza w ósmy rok 
działalności

Już od ośmiu lat regularnie spotykamy się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w gronie dorosłych klubowiczów w naszym 
klubie dyskusyjnym i rozmawiamy o literaturze. Jesteśmy jednym 
z pierwszych klubów, który oficjalnie pod patronatem Instytutu 
Książki działa w powiecie płockim. Spotykamy się raz w miesiącu. 
Rozmawiamy o książkach ważnych, wartościowych literacko i co 
najważniejsze reprezentujących różne typy literatury. W dniu 
1.02.2017 r. rozmawialiśmy o książce "ON" Zośki Papużanki, która 
to książka nominowana została do ubiegłorocznego Paszportu 
POLITYKI. Na kolejnym tegorocznym spotkaniu w dniu 23 lutego 
2017 r. członkowie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych rozmawiali o książce "Bezdech" Andrzeja Barta. Słowa 
Matki Teresy z Kalkuty "Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze 
nim to, co chce" były natomiast mo�em dyskusji o książce 

STREFA KULTURY

W okresie świąt bożonarodzeniowych Orkiestra Dęta przy OSP 
Słubice kultywuje inicjatywę jakim jest wspólne śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie instrumentów dętych podczas koncertów 
świątecznych zwanych "Śpiewaj z Orkiestrą". Członkowie Orkie-
stry co roku chcą angażować nowe osoby oraz zespoły do wspól-
nego kolędowania. W Wigilię minionego 2016 roku wierni zebrani 
w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Słubice 
mogli już po raz czwarty wysłuchać a także wyśpiewać radosną 
nowinę o Narodzeniu Pańskim. Tym razem przed uroczystą 
Pasterką w kościele w Zycku, która odbyła się o godz. 21.30, orkie-
stra wykonała świąteczne utwory, po czym uczestniczyła w mszy 
świętej grając tradycyjne kolędy. Po zakończeniu uroczystości 
udaliśmy się autobusem do kościoła parafialnego w Słubicach, 
gdzie o godz. 23.00 odbył się koncert z udziałem solistów z Zespo-
łu Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Pani Edyty 
Piegowskiej. Koncert miał formę słowno - instrumentalno - wokal-
ną, poprowadzony był przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach- panią Annę Ostrowską oraz panią Sylwię 
Górecką. Podczas koncertu soliści w składzie: Edyta Piegowska, 
Łukasz Bartosiak, Roman Jabłoński, Dominika Kobierecka oraz 
najmłodsi członkowie zespołu czyli: Ola Piegowska, Marysia 
Olczak oraz Mateusz Kobierecki wykonali tradycyjne kolędy tj. 
"Bóg się Rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdź-
my wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Tryumfy Króla Niebieskie-
go". W trakcie koncertu swój głos zaprezentowali także członko-
wie Orkiestry. Anna Krakowiak wykonała kolędę "Nie było 
miejsca" zaś Damian Szymański przedstawił pastorałkę "Dzień 
jeden w roku". Na koniec koncertu wszyscy soliści zaśpiewali 
razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi kolędę "Przybieżeli 

do Betlejem". Po zakończonym koncercie Orkiestra brała dalej 
czynny udział uświetniając swoją grą mszę świętą wigilijną. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy 
zechcieli uświetnić ten wyjątkowy świąteczny czas.

Staropolskie przysłowie mówi "zgoda buduje a niezgoda rujnuje" 
dlatego idącym tym tokiem postrzegania rzeczywistości oraz 
dobrą współpracą Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy Grzybo-
wianki w Święto Trzech Króli poprzez wykonywaną muzykę posta-
nowili otworzyć serca ludzi dobrej woli. Zorganizowaliśmy koncert 
świąteczny podczas mszy świętej w kościele parafialnym w 
Giżycach połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Pani Joli 
Ziarek z Sielc koło Sannik. Zebraliśmy kwotę 4 365,24 zł. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom z Parafii Giżyce za udział w zbiórce. 
Święta bożonarodzeniowe są dla chrześcijan wyjątkowym 
czasem, w którym chcemy dzielić się dobrem z innymi. Cykl 
koncertów świątecznych będzie kontynuowany w przyszłych 



parafiach naszej gminy oraz zarażać tą inicjatywą innych poprzez 
kolędowanie w nowych miejscach.  

Druh Szymon Ogrzebacz

latach. Orkiestra będzie zapraszać do współpracy solistów oraz 
zespoły, byśmy mogli wyjątkowo przeżywać ten szczególny czas w 

wirtualną podróż i uczestniczyć w spektaklu transmitowanym „na 
żywo”. Wrażenia są z pewnością porównywalne do odczuć 
widzów siedzących na widowni w teatrze podczas rzeczywistego 
przedstawienia. 14 grudnia 2016 o godzinie 10 po raz pierwszy w 
historii naszej biblioteki zorganizowaliśmy specjalną transmisję 
"na żywo" musicalu "Bes�a" z Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 
a 19 stycznia 2017 r. o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słubicach zorganizowała transmisję „na żywo” spektaklu pt. 
„Cicho” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Spektakle oglądały 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Słubicach.

Ferie w bibliotece
Zajęcia organizowane w okresie ferii zimowych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Słubicach cieszą się, jak co roku, ogrom-
nym zainteresowaniem. Podczas tegorocznych ferii ponad 
dwadzieścioro chętnych dzieci wzięło udział w zajęciach 
artystyczno-literackich pod hasłem „Zimowa lekcja w Akademii 
Pana Kleksa”. Przeprowadzone zajęcia oparte były na tej niezwy-
kle barwnej i fantastycznej lekturze Jana Brzechwy. Każdego dnia 
na dzieci czekało w bibliotece wiele atrakcji, a zakończeniem 
każdego spotkania było feryjne biblioteczne kino. Na zakończenie 
zajęć feryjnych zaprosiliśmy dzieci i ich rodziców do udziału w 
akcji promującej głośne czytanie Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Tradycją naszych spotkań w ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom są wizyty gości specjalnych, którzy  czytają najmłod-
szym. 24 lutego 2017r. na bibliotecznej scenie gościliśmy człon-
ków Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. Opowiadanie Ewy 
Szelburg-Zarembiny pt. „O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaput-
ku”, które Zespół przeczytał z podziałem na role, wywołało wiele 
śmiechu wśród słuchających.  Nasi goście przygotowali także 
muzyczną audycję, w trakcie której wysłuchaliśmy wiązankę 
piosenek ludowych. Grzybowianki przeprowadziły również mini 
konkurs – ochotniczki wygrały kubek z pięknym, kolorowym logo 
Zespołu.

Tydzień Bezpiecznego Internetu
14 i 15 marca 2017r. gościliśmy uczniów z klas IV i VI ze Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Młodzież 
uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia 
Bezpiecznego Internetu. Podczas zajęć z klasami szóstymi 
poruszyliśmy bardzo ważny temat – problem nadużywania 
Internetu. Szereg ćwiczeń, m.in. „Moja doba”,  uzmysłowiły 
młodzieży, ile czasu poświęca na „życie online”. Bardzo ważnym 
punktem spotkania był film „Dzień z życia”, którego główny boha-

Nowoczesne technologie dla mieszkańców gminy Słubice 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach stara się zaoferować 
dostęp do nowoczesnych technologii wszystkim zainteresowa-
nym mieszkańcom naszej gminy, także tym, którzy dotąd nie mieli 
do czynienia z komputerem i Internetem. Od grudnia 2016 trwają 
w bibliotece bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych realizo-
wane w ramach projektu "Kik-Mazovia-Klik 2.0" finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Pierwsza 17-osobowa grupa uczestników ukończyła kursy 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 r. W styczniu i 
lutym odbywały się zajęcia dla drugiej grupy a obecnie od marca 
2017 r. swoje kompetencje komputerowe podnosi już trzecia 
grupa kursantów. Zajęcia odbywają się w naszej bibliotece w 
każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8-14 oraz w każdy czwartek 
w godzinach 16-21. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni aktywnością 
mieszkańców naszej gminy i jednocześnie cieszymy się, że zainte-
resowanie kursami komputerowymi dla dorosłych jest tak duże. 
Jest to na pewno doskonała okazja do zdobycia nowych umiejęt-
ności związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W 
związku z dużym zainteresowaniem jeszcze w  tym roku, we 
wrześniu i październiku planujemy zorganizowanie zajęć kompu-
terowych dla kolejnej czwartej grupy kursantów. 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowa-
dząca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezro-
botna, bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowiec-
kiego (tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). Chętnie zapra-
szamy do projektu osoby niepełnosprawne.
-Każda osoba, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long 
learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkowni-
kom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez 
wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go 
wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę 
dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informa-
cji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i 
przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo uczestnicy 
poznają programy aplikacji MS Office oraz budowę komputera. 
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
- całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych 
grupach do 15 osób,
- doświadczonych trenerów,
- materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis),
- tempo zajęć dostosowane do uczestników,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy 
certyfikat,
- zajęcia w dni powszednie lub weekendy.
Zapraszamy!
Projekt „I-Teatr TVP”, czyli biblioteczne transmisje „na żywo” 

spektakli teatralnych
Projekt „I-Teatr TVP” to nowa propozycja w ofercie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach skierowana nie tylko dla dzieci i 
młodzieży, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć  w transmitowanych w czasie rzeczywistym przedsta-
wieniach teatralnych. Ideą projektu jest promowanie i przybliża-
nie teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów z całej 
Polski wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. 
Dzięki słubickiej bibliotece zamiast podróżować i odwiedzać 
teatry w różnych miastach Polski można przychodząc do naszej 
placówki dzięki nowoczesnym środkom technologicznym odbyć 

"Ołówek" Katarzyny Rosickiej-Jaczyńskiej podczas spotkania, 
które odbyło się w naszej bibliotece w dniu 9 marca 2017 r. 
Równolegle do spotkań klubu dla dorosłych od 2016 r. spotykamy 
się z nieco młodszymi czytelnikami w Dyskusyjnym Klubie Książki 
dla młodzieży. Książki na spotkania otrzymujemy z Biblioteki m.st. 
Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 
Logistyką (wymianą książek i przygotowaniem spotkań klubo-
wych) zajmuje się Artur Bedyk lokalny moderator DKK. Spotkania 
w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki są jedną z najlepszych 
form promocji wartościowej literatury. Podczas spotkań dyskutu-
jemy o książkach, które wcześniej klubowicze otrzymują do 
przeczytania. Ma to niewątpliwą wielką zaletę bowiem nasza 
dyskusja opiera się na konkretnym dziele literackim, z którym 
wcześniej mogli zapoznać się wszyscy dyskutujący oraz nierzadko 
skłania klubowiczów do przeczytania książki, która często repre-
zentuje inny typ literatury niż ten dotychczas preferowany przez 
klubowiczów, książki po którą zapewne nie sięgnęliby wcześniej 
dokonując samodzielnego wyboru czytelniczego. 

Nasze plany na 2017 r.
Wśród wielu wydarzeń, które będą działy się w naszej bibliotece 
w 2017 roku z pewnością na szczególną uwagę zasługują: kolejna 
edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne wersety” 
(będąca eliminacją do etapu rejonowego Konkursu Recytatorskie-
go „Pięknie być człowiekiem” organizowanego przez Książnicę 
Płocką), VII Przegląd Grup Teatralnych, Konkurs „Mistrz Pięknego 
Czytania” połączony z Piknikiem Literackim, Bajkowy Dzień Dziec-
ka z Teatrem „Maska” z Krakowa – spektakl „Pod starym Wawe-
lem przygód bez liku”, Spektakl Teatru Profilaktyki „Jestem tu 
nowy”, Integracyjne Urodziny Pluszowego Misia oraz spotkania 
autorskie min. z Grzegorzem Kasdepke, Marzeną Filipczak i 
Krzysztofem Piersa. O tych i innych ciekawych wydarzeniach 
dziejących się w naszej bibliotece dowiecie się Państwo na naszej 
stronie internetowej pod adresem www.gbpslubice.pl oraz na 
naszym profilu na facebooku:  
h�ps://www.facebook.com/gbpslubice/

Apel do mieszkańców Gminy Słubice
Szanowni Państwo! Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w 
bieżącym roku planuje podjęcie działań związanych z utworze-
niem przy bibliotece społecznego Cyfrowego Archiwum Tradycji 
Lokalnej. Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzysze-
niach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewy-
odrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspo-
mnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkra-
czają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, 
ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści 
zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele 
lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z 
państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy 
czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. 
Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo 
braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzi-
nie.
W związku z tym prosimy o kontakt osoby, które współpracując z 

ter opowiadał, jak ciągłe korzystanie z sieci zmieniło jego życie. 
Dzięki dyskusji jaka powstała po obejrzeniu filmu, dzieci zrozumia-
ły, że Internet ma pomagać w życiu człowieka a nie szkodzić. 
Przeprowadzone zajęcia pokazały także liczne zagrożenia wynika-
jące z nadmiernego używania urządzeń podłączonych do sieci 
Internet. 

Premiera "Pinokia" w bibliotecznym teatrze 
17 marca 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się premiera spektaklu pt. „Pinokio” przygotowanego 
przez Biblioteczną Grupę Teatralną „Super Stars” pod kierunkiem 
p. Anny Ostrowskiej. Do wspólnego oglądania przygód Pinokia 
zaprosiliśmy klasy II i III ze słubickiej podstawówki wraz  wycho-
wawcami. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor 
Szkoły P. Barbara Gołaszewska. Uczniowie młodszych klas z 
wielkim zainteresowaniem przyglądali się swoim koleżankom-ak-
torkom, które rewelacyjnie wcieliły się w bohaterów i pokazały 
swoje aktorskie talenty podczas przedstawienia o  niesfornym 
pajacyku. Wspaniała gra młodych aktorów, barwna dekoracja oraz 
pięknie oświetlona scena złożyły się na świetne widowisko, które 
przez długi czas było oklaskiwane przez zachwyconą publiczność.

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych wkracza w ósmy rok 
działalności

Już od ośmiu lat regularnie spotykamy się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w gronie dorosłych klubowiczów w naszym 
klubie dyskusyjnym i rozmawiamy o literaturze. Jesteśmy jednym 
z pierwszych klubów, który oficjalnie pod patronatem Instytutu 
Książki działa w powiecie płockim. Spotykamy się raz w miesiącu. 
Rozmawiamy o książkach ważnych, wartościowych literacko i co 
najważniejsze reprezentujących różne typy literatury. W dniu 
1.02.2017 r. rozmawialiśmy o książce "ON" Zośki Papużanki, która 
to książka nominowana została do ubiegłorocznego Paszportu 
POLITYKI. Na kolejnym tegorocznym spotkaniu w dniu 23 lutego 
2017 r. członkowie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych rozmawiali o książce "Bezdech" Andrzeja Barta. Słowa 
Matki Teresy z Kalkuty "Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze 
nim to, co chce" były natomiast mo�em dyskusji o książce 
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W okresie świąt bożonarodzeniowych Orkiestra Dęta przy OSP 
Słubice kultywuje inicjatywę jakim jest wspólne śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie instrumentów dętych podczas koncertów 
świątecznych zwanych "Śpiewaj z Orkiestrą". Członkowie Orkie-
stry co roku chcą angażować nowe osoby oraz zespoły do wspól-
nego kolędowania. W Wigilię minionego 2016 roku wierni zebrani 
w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Słubice 
mogli już po raz czwarty wysłuchać a także wyśpiewać radosną 
nowinę o Narodzeniu Pańskim. Tym razem przed uroczystą 
Pasterką w kościele w Zycku, która odbyła się o godz. 21.30, orkie-
stra wykonała świąteczne utwory, po czym uczestniczyła w mszy 
świętej grając tradycyjne kolędy. Po zakończeniu uroczystości 
udaliśmy się autobusem do kościoła parafialnego w Słubicach, 
gdzie o godz. 23.00 odbył się koncert z udziałem solistów z Zespo-
łu Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Pani Edyty 
Piegowskiej. Koncert miał formę słowno - instrumentalno - wokal-
ną, poprowadzony był przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach- panią Annę Ostrowską oraz panią Sylwię 
Górecką. Podczas koncertu soliści w składzie: Edyta Piegowska, 
Łukasz Bartosiak, Roman Jabłoński, Dominika Kobierecka oraz 
najmłodsi członkowie zespołu czyli: Ola Piegowska, Marysia 
Olczak oraz Mateusz Kobierecki wykonali tradycyjne kolędy tj. 
"Bóg się Rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdź-
my wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Tryumfy Króla Niebieskie-
go". W trakcie koncertu swój głos zaprezentowali także członko-
wie Orkiestry. Anna Krakowiak wykonała kolędę "Nie było 
miejsca" zaś Damian Szymański przedstawił pastorałkę "Dzień 
jeden w roku". Na koniec koncertu wszyscy soliści zaśpiewali 
razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi kolędę "Przybieżeli 

do Betlejem". Po zakończonym koncercie Orkiestra brała dalej 
czynny udział uświetniając swoją grą mszę świętą wigilijną. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy 
zechcieli uświetnić ten wyjątkowy świąteczny czas.

Staropolskie przysłowie mówi "zgoda buduje a niezgoda rujnuje" 
dlatego idącym tym tokiem postrzegania rzeczywistości oraz 
dobrą współpracą Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy Grzybo-
wianki w Święto Trzech Króli poprzez wykonywaną muzykę posta-
nowili otworzyć serca ludzi dobrej woli. Zorganizowaliśmy koncert 
świąteczny podczas mszy świętej w kościele parafialnym w 
Giżycach połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Pani Joli 
Ziarek z Sielc koło Sannik. Zebraliśmy kwotę 4 365,24 zł. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom z Parafii Giżyce za udział w zbiórce. 
Święta bożonarodzeniowe są dla chrześcijan wyjątkowym 
czasem, w którym chcemy dzielić się dobrem z innymi. Cykl 
koncertów świątecznych będzie kontynuowany w przyszłych 

ze swojej strony zapewnimy digitalizację i opracowanie udostęp-
nionych nam materiałów a oryginały zwrócimy właścicielom. Być 
może jest to ostatnia szansa na cyfrowe ocalenie cząstki tradycji 
lokalnej i utrwalenie pamięci o historii naszej małej ojczyzny i jej 
mieszkańcach. We wszystkich sprawach związanych z archiwum 
społecznym prosimy o kontakt z Arturem Bedykiem. 

Artur Bedyk i Anna Ostrowska

nami w ramach wolontariatu  chciałyby współtworzyć takie 
archiwum w naszej miejscowości i przyczynić się tym samym do 
ocalenia rodzimej tradycji. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
osobisty z dyrektorem biblioteki. Jednocześnie zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają w swoich 
zbiorach fotografie, dokumenty związane z historią naszej 
miejscowości i którzy zechcieliby się tymi zbiorami „podzielić”. My 

SZKOŁA PODSTAWOWA SŁUBICE
Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

W dniach 07.12.2016r. w Szkole Podstawowej im . Ojca Świętego 
Jana Pawła II i  09.12.2016r w Publicznym Gimnazjum w Słubicach 
odbył się apel z okazji obchodów "Międzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza". W trakcie apelu Wolontariusze mogli pochwalić się swoimi 
dokonaniami. To doskonała okazja, by uświadomić społeczności 
szkolnej wysiłek, jaki wkładają uczniowie w niesienie pomocy innym, 
najczęściej na poziomie lokalnym. Ten dzień jest dowodem uznania 
dla wielu ochotników, którzy poświęcają swój czas oraz umiejętno-
ści, aby całym sercem móc angażować się w działania na rzecz 
potrzebujących. To także moment, kiedy Wolontariusze wraz z 
opiekunem  p. Małgorzatą Durma wręczają podziękowania wszyst-
kim tym, którzy z potrzeby serca czynnie angażują się w akcje 
zbiórkowe organizowane na terenie naszych szkół. W trakcie apelu 
w gimnazjum, wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu 
"Bezpieczna Szkoła'', którego organizatorem była p. Małgorzata 
Durma i Publiczne Gimnazjum.
Wyniki:
I miejsce zajął Samorząd Uczniowski - Michalina Durmaj, Dominik 
Nowicki, Natalia Kluge, Kamila Smolarek 
IImiejsce - Katarzyna Cichosz                                                                                                                                                                                                               
Nagrody za udział - Katarzyna Dybiec, Karolina Kulpińska                                                                                                                                                                           
Patronat honorowy: Urząd Gminy Słubice, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.                                                                                                                                                                                                                  
W dniach 16-17.12.2016 r. tak jak w poprzednich latach, przeprowa-
dziliśmy akcję "Słodki koszyk"- zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd 
dla dzieci z rodzin najuboższych ze Słubic (zbiórka została zorganizo-
wana przy współpracy ze sklepem "Jedynka" i "Dino" w Słubicach).                                           
W tym roku nasza zbiórka ponownie została wsparta przez Pana 
Wójta Krzysztofa Dylickiego oraz Radnych Gminy Słubice z Panią 
Katarzyną Milczarek - Przewodniczącą Rady Gminy. Dziękujemy 
wszystkim ludziom wielkiego serca za przyłączenie się do akcji.
 16.02.2017r. odbyła się wycieczka do Schroniska dla zwierząt w 
Płocku oraz do kina. Wolontariusze przekazali zebraną w szkole 
karmę i koce. Wyjazd został sfinansowany przez p. Wójta Krzysztofa 
Dylickiego oraz Radnych Gminy Słubice. Była z nami klasa Vl b  

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu

  W naszej szkole w dniu 10.02.2017r., odbył się już VII Przegląd 
Piosenki Dziecięcej. Adresowany był do młodszej części społeczności 
szkolnej, czyli dzieci z klas 0 – III. Prezentacje poszczególnych klas 
przebiegały pod czujnym okiem jury w składzie: przewodnicząca –                           
p. Małgorzata Durma  oraz członkowie p. Sylwia Witkowska i p. 
Łukasz Bartosiak.  Jak co roku - i tym razem również,  wszystkie klasy 
utrzymały wysoki poziom w zaprezentowanych utworach. Różno-
rodny repertuar, walory głosowe, muzykalność, ruch sceniczny,  
pomysłowość i kreatywność w doborze strojów i rekwizytów -  to 
wszystko sprawiło, że  publiczność dobrze się bawiła i  nie szczędziła 
braw. Natomiast  obecna na widowni Pani Dyrektor  i jury  podsumo-
wując VII Przegląd  wyrazili swój wielki  zachwyt dla umiejętności 
małych artystów i  ich pracę włożoną w  przygotowanie prezentacji. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe. Organizatorami przeglądu były: p. Katarzyna Jędrzejczak i 
p. Wiole�a Olczak.

Wioletta  Olczak
WYJAZD NA LODOWISKO

Korzystając z zimowej aury, w dniu 15 lutego uczniowie klas trzecich 
Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 
udali się na lodowisko w Gąbinie. Opiekunkami dzieci były wycho-
wawczynie tych klas Wanda Ambroziak, Agnieszka Bartosiak i Graży-
na Wawrzyńczak. Przy lodowisku działała wypożyczalnia sprzętu, z 
której nasi uczniowie mogli skorzystać. Głównym celem wyjazdu, 
oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach, była 
chęć atrakcyjnego zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka  tak, by 
aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie. 
Zabawa była przednia. Mogliśmy obserwować wzloty i upadki 
nowicjuszy i zaawansowanych łyżwiarzy. Niektórzy wjeżdżali na taflę 
odważnie, inni nie. Zabawa na lodowisku była zachętą do aktywne-
go spędzania czasu wolnego. Większość z uczestników wyjazdu 
przekonała się, że jazda na łyżwach jest trudną technicznie dyscypli-
ną sportu, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia                                         
w dążeniu do celu.
Myślę, że był to udany wyjazd. Mimo, że wszyscy byliśmy zmęczeni, 
nie żałowaliśmy ani jednej chwili spędzonej razem. 

Wanda Ambroziak
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Od kilku lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest 
Dzień Babci i Dziadka. To święto przygotowywane jest przez 
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tak również było i w tym roku. 
20 stycznia o godzinie 10 sala gimnastyczna pękała w szwach. Dzieci 
z klas 0-III przedstawiły piękny montaż słowno-muzyczny dla swoich 
licznie przybyłych Babć i Dziadków. Wspaniała publiczność podziwia-
ła i głośnymi brawami oklaskiwała małych aktorów, czyli swoje 
ukochane wnuki. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały 
wesołe piosenki i tańczyły. Na koniec wszystkie wnuki zaśpiewały 
Babciom                        i Dziadkom głośne "Sto lat" oraz wręczyły samo-
dzielnie przygotowane upominki.  Całą uroczystość poprowadziły 
dziewczynki z klas trzecich. W dalszej części uroczystości mili goście 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Była to wspaniała okazja do 
rozmów i delektowania się wypiekami. Spotkanie upłynęło w miłej i 
serdecznej atmosferze. Myślę, że na długo pozostanie w pamięci 
naszych ukochanych Babć  i Dziadków. 

Agnieszka Bartosiak



latach. Orkiestra będzie zapraszać do współpracy solistów oraz 
zespoły, byśmy mogli wyjątkowo przeżywać ten szczególny czas w 

Nowoczesne technologie dla mieszkańców gminy Słubice 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach stara się zaoferować 
dostęp do nowoczesnych technologii wszystkim zainteresowa-
nym mieszkańcom naszej gminy, także tym, którzy dotąd nie mieli 
do czynienia z komputerem i Internetem. Od grudnia 2016 trwają 
w bibliotece bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych realizo-
wane w ramach projektu "Kik-Mazovia-Klik 2.0" finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Pierwsza 17-osobowa grupa uczestników ukończyła kursy 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 r. W styczniu i 
lutym odbywały się zajęcia dla drugiej grupy a obecnie od marca 
2017 r. swoje kompetencje komputerowe podnosi już trzecia 
grupa kursantów. Zajęcia odbywają się w naszej bibliotece w 
każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8-14 oraz w każdy czwartek 
w godzinach 16-21. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni aktywnością 
mieszkańców naszej gminy i jednocześnie cieszymy się, że zainte-
resowanie kursami komputerowymi dla dorosłych jest tak duże. 
Jest to na pewno doskonała okazja do zdobycia nowych umiejęt-
ności związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W 
związku z dużym zainteresowaniem jeszcze w  tym roku, we 
wrześniu i październiku planujemy zorganizowanie zajęć kompu-
terowych dla kolejnej czwartej grupy kursantów. 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA?
-Każda osoba w wieku 25 – 64 lat, z wykształceniem maksymalnie 
średnim (w tym również podstawowym, zawodowym), nieprowa-
dząca własnej działalności gospodarczej, która pracuje, jest bezro-
botna, bierna zawodowo lub ucząca się z terenów woj. mazowiec-
kiego (tylko powiat gostyniński, płocki, sierpecki). Chętnie zapra-
szamy do projektu osoby niepełnosprawne.
-Każda osoba, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long 
learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w latach 2007-2015.
Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby pomagać użytkowni-
kom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez 
wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go 
wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę 
dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informa-
cji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i 
przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo uczestnicy 
poznają programy aplikacji MS Office oraz budowę komputera. 
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
- całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe, w małych 
grupach do 15 osób,
- doświadczonych trenerów,
- materiały szkoleniowe (książka, notes, długopis),
- tempo zajęć dostosowane do uczestników,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz międzynarodowy 
certyfikat,
- zajęcia w dni powszednie lub weekendy.
Zapraszamy!
Projekt „I-Teatr TVP”, czyli biblioteczne transmisje „na żywo” 

spektakli teatralnych
Projekt „I-Teatr TVP” to nowa propozycja w ofercie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słubicach skierowana nie tylko dla dzieci i 
młodzieży, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć  w transmitowanych w czasie rzeczywistym przedsta-
wieniach teatralnych. Ideą projektu jest promowanie i przybliża-
nie teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów z całej 
Polski wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. 
Dzięki słubickiej bibliotece zamiast podróżować i odwiedzać 
teatry w różnych miastach Polski można przychodząc do naszej 
placówki dzięki nowoczesnym środkom technologicznym odbyć 

ter opowiadał, jak ciągłe korzystanie z sieci zmieniło jego życie. 
Dzięki dyskusji jaka powstała po obejrzeniu filmu, dzieci zrozumia-
ły, że Internet ma pomagać w życiu człowieka a nie szkodzić. 
Przeprowadzone zajęcia pokazały także liczne zagrożenia wynika-
jące z nadmiernego używania urządzeń podłączonych do sieci 
Internet. 

Premiera "Pinokia" w bibliotecznym teatrze 
17 marca 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 
odbyła się premiera spektaklu pt. „Pinokio” przygotowanego 
przez Biblioteczną Grupę Teatralną „Super Stars” pod kierunkiem 
p. Anny Ostrowskiej. Do wspólnego oglądania przygód Pinokia 
zaprosiliśmy klasy II i III ze słubickiej podstawówki wraz  wycho-
wawcami. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor 
Szkoły P. Barbara Gołaszewska. Uczniowie młodszych klas z 
wielkim zainteresowaniem przyglądali się swoim koleżankom-ak-
torkom, które rewelacyjnie wcieliły się w bohaterów i pokazały 
swoje aktorskie talenty podczas przedstawienia o  niesfornym 
pajacyku. Wspaniała gra młodych aktorów, barwna dekoracja oraz 
pięknie oświetlona scena złożyły się na świetne widowisko, które 
przez długi czas było oklaskiwane przez zachwyconą publiczność.

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych wkracza w ósmy rok 
działalności

Już od ośmiu lat regularnie spotykamy się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach w gronie dorosłych klubowiczów w naszym 
klubie dyskusyjnym i rozmawiamy o literaturze. Jesteśmy jednym 
z pierwszych klubów, który oficjalnie pod patronatem Instytutu 
Książki działa w powiecie płockim. Spotykamy się raz w miesiącu. 
Rozmawiamy o książkach ważnych, wartościowych literacko i co 
najważniejsze reprezentujących różne typy literatury. W dniu 
1.02.2017 r. rozmawialiśmy o książce "ON" Zośki Papużanki, która 
to książka nominowana została do ubiegłorocznego Paszportu 
POLITYKI. Na kolejnym tegorocznym spotkaniu w dniu 23 lutego 
2017 r. członkowie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych rozmawiali o książce "Bezdech" Andrzeja Barta. Słowa 
Matki Teresy z Kalkuty "Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze 
nim to, co chce" były natomiast mo�em dyskusji o książce 
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SŁUBICKA OŚWIATA

W okresie świąt bożonarodzeniowych Orkiestra Dęta przy OSP 
Słubice kultywuje inicjatywę jakim jest wspólne śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie instrumentów dętych podczas koncertów 
świątecznych zwanych "Śpiewaj z Orkiestrą". Członkowie Orkie-
stry co roku chcą angażować nowe osoby oraz zespoły do wspól-
nego kolędowania. W Wigilię minionego 2016 roku wierni zebrani 
w kościołach parafialnych położonych na terenie Gminy Słubice 
mogli już po raz czwarty wysłuchać a także wyśpiewać radosną 
nowinę o Narodzeniu Pańskim. Tym razem przed uroczystą 
Pasterką w kościele w Zycku, która odbyła się o godz. 21.30, orkie-
stra wykonała świąteczne utwory, po czym uczestniczyła w mszy 
świętej grając tradycyjne kolędy. Po zakończeniu uroczystości 
udaliśmy się autobusem do kościoła parafialnego w Słubicach, 
gdzie o godz. 23.00 odbył się koncert z udziałem solistów z Zespo-
łu Ludowego Grzybowianki pod kierownictwem Pani Edyty 
Piegowskiej. Koncert miał formę słowno - instrumentalno - wokal-
ną, poprowadzony był przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słubicach- panią Annę Ostrowską oraz panią Sylwię 
Górecką. Podczas koncertu soliści w składzie: Edyta Piegowska, 
Łukasz Bartosiak, Roman Jabłoński, Dominika Kobierecka oraz 
najmłodsi członkowie zespołu czyli: Ola Piegowska, Marysia 
Olczak oraz Mateusz Kobierecki wykonali tradycyjne kolędy tj. 
"Bóg się Rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdź-
my wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Tryumfy Króla Niebieskie-
go". W trakcie koncertu swój głos zaprezentowali także członko-
wie Orkiestry. Anna Krakowiak wykonała kolędę "Nie było 
miejsca" zaś Damian Szymański przedstawił pastorałkę "Dzień 
jeden w roku". Na koniec koncertu wszyscy soliści zaśpiewali 
razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi kolędę "Przybieżeli 

do Betlejem". Po zakończonym koncercie Orkiestra brała dalej 
czynny udział uświetniając swoją grą mszę świętą wigilijną. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy 
zechcieli uświetnić ten wyjątkowy świąteczny czas.

Staropolskie przysłowie mówi "zgoda buduje a niezgoda rujnuje" 
dlatego idącym tym tokiem postrzegania rzeczywistości oraz 
dobrą współpracą Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy Grzybo-
wianki w Święto Trzech Króli poprzez wykonywaną muzykę posta-
nowili otworzyć serca ludzi dobrej woli. Zorganizowaliśmy koncert 
świąteczny podczas mszy świętej w kościele parafialnym w 
Giżycach połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Pani Joli 
Ziarek z Sielc koło Sannik. Zebraliśmy kwotę 4 365,24 zł. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom z Parafii Giżyce za udział w zbiórce. 
Święta bożonarodzeniowe są dla chrześcijan wyjątkowym 
czasem, w którym chcemy dzielić się dobrem z innymi. Cykl 
koncertów świątecznych będzie kontynuowany w przyszłych 

lubianą przez dzieci formą rozrywki. Wspólna zabawa przy muzyce 
rozwija u nich inwencję twórczą i pozwala bardziej zintegrować 
środowisko uczniowskie.

Agnieszka Jarzyńska
NASZE WYJAZDY

Dnia 3 lutego bieżącego roku wybraliśmy się całą szkołą do Teatru 
Dramatycznego w Płocku na spektakl pod tytułem „Calineczka”. Z 
ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy niezwykłą historię malut-
kiej dziewczynki, którą los okrutnie doświadczał. Przepiękna 
opowieść, pełna muzyki, tańca oraz barwnych postaci bardzo nas 
urzekła. 
Następnym naszym wyjazdem była wizyta w Domu Kultury w 
Płocku. 8 lutego wybraliśmy się z dziećmi z klas I-III na imprezę 
dziecięcą pt. „Czarodziejska kraina”.  Fundatorem wyjazdu był GOPS 
Słubice. Myślą przewodnią przedstawienia było bezpieczeństwo i 
dobro dziecka. Wesoła zabawa pełna muzyki i śpiewu sprawiła, że w 
miłej atmosferze spędziliśmy czas.
Dnia 10 marca odbyliśmy wycieczkę do kina Helios w Płocku. Młod-
sze dzieci obejrzały film pt. „Ozzy”, natomiast starsze wzruszający 
film ”Był sobie pies”. Wróciliśmy zadowoleni i zamyśleni. Bohatero-
wie obu filmów skłaniają do refleksji zarówno młodych i starszych. 
Zachęcamy do obejrzenia tych filmów.
Ozzy -  to beagle mieszkający ze swoją ludzką rodziną na przedmie-
ściach. Czasem coś strąci, czasem zepsuje, ale ostatecznie wszystko 
mu się wybacza, jest w końcu oczkiem w głowie swoich panów. 
Opiekunowie wyjeżdżają  na wycieczkę do Japonii, dokąd psiaka 
zabrać  nie mogą. Zrozpaczeni brakiem chętnych do opieki nad 
swoim pupilem, zostawiają go w renomowanym hotelu dla czworo-
nogów. Miejsce okazuje się  więzieniem, w którym zwierzaki 
zmuszane są do przymusowej pracy. Jedynym ratunkiem dla 
Ozzy'ego i jego towarzyszy  okaże się ucieczka. 
Natomiast znany szwedzki reżyser Lasse Hallström  nakręcił film "Był 
sobie pies" na podstawie książki W. Bruce'a Camerona, w której cała 
historia opowiadana jest z perspektywy psa. Obraz jest piękną 
laurką dla wszystkich burków, kanapowców i gończych. To historia 
czworonoga, który przechodząc kolejne reinkarnacje, zastanawia się 
nad sensem życia. 
"Był sobie pies" to przede wszystkim mądra lekcja skierowana 
głównie do małych widzów, którzy marzą o posiadaniu psa. Film 
pokazuje najróżniejsze strony takiej odpowiedzialności – pozytywne 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi 
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych 
babć i dziadków. W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 
szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dnia 19 stycznia w naszej szkole odbyła się ta wspaniała impreza. 
Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi 
słowami. Następnie w  pięknie udekorowanej sali dzieci przedsta-
wiły program artystyczny  przygotowany pod kierunkiem nauczy-
cieli. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicz-
nościowe, związane tematycznie z tymże świętem.
Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli 
także przedstawienie pt. ,,Rzepka na wesoło”. W trakcie uroczy-
stości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w 
różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku 
dopisała. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały również dla nich 
poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Następnie obdaro-
wały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 
własnoręcznie. 
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze 
strony gości nie było końca.

Żaneta Żuchowicz
BAL KARNAWAŁOWY

„W karnawale to są bale!”. Pod takim hasłem w czwartek 9 lutego 
2017 roku w Szkole Podstawowej w Piotrkówku odbył się bal karna-
wałowy dla dzieci z klas 0 – VI. Bogaty program zabaw i konkursów 
sprawił, iż żadne  dziecko się nie nudziło. Dzieci wystąpiły w niezwy-
kle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez 
rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, wróżki, tancerki, 
kowboje i różne zwierzątka. Wiele uśmiechu było podczas tańca. 
Jak przystało na bal karnawałowy, spośród uczestników zabawy 
wybrano najciekawsze przebrania. Każde dziecko otrzymało drobny 
upominek, co sprawiło wiele radości. Bale są atrakcyjną i bardzo 

każdą inną porą dnia i roku potrafili zajrzeć w głąb siebie oraz tego, 
by refleksyjny Wielkanocny okres sprawił, że zatrzymamy się na 
chwilę i zobaczymy, jak wiele barw ma świat dokoła nas.
Poczujmy wiosenne promienie słońca nie tylko w ich przyrodniczym 
wymiarze, lecz także w wewnętrznym i żyjmy wiarą, nadzieją i 
miłością.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Słubicach

„Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
Ci, co żyją miłością żyją głębiej.
Ci, co żyją wiarą widzą wszystko w innym świetle.” 
      Lothar Zene� 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy, by każdy z nas 
dostrzegał zarówno to, czego możemy dotknąć tu i teraz, jak i to, co 
niewidzialne dla oczu i co budzi w nas tchnienie wiosny.
Życzymy również, byśmy nie tylko w Świątecznym czasie, lecz także 

SZKOŁA PODSTAWOWA PIOTRKÓWEK

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu
W dniach 07.12.2016r. w Szkole Podstawowej im . Ojca Świętego 
Jana Pawła II i  09.12.2016r w Publicznym Gimnazjum w Słubicach 
odbył się apel z okazji obchodów "Międzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza". W trakcie apelu Wolontariusze mogli pochwalić się swoimi 
dokonaniami. To doskonała okazja, by uświadomić społeczności 
szkolnej wysiłek, jaki wkładają uczniowie w niesienie pomocy innym, 
najczęściej na poziomie lokalnym. Ten dzień jest dowodem uznania 
dla wielu ochotników, którzy poświęcają swój czas oraz umiejętno-
ści, aby całym sercem móc angażować się w działania na rzecz 
potrzebujących. To także moment, kiedy Wolontariusze wraz z 
opiekunem  p. Małgorzatą Durma wręczają podziękowania wszyst-
kim tym, którzy z potrzeby serca czynnie angażują się w akcje 
zbiórkowe organizowane na terenie naszych szkół. W trakcie apelu 
w gimnazjum, wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu 
"Bezpieczna Szkoła'', którego organizatorem była p. Małgorzata 
Durma i Publiczne Gimnazjum.
Wyniki:
I miejsce zajął Samorząd Uczniowski - Michalina Durmaj, Dominik 
Nowicki, Natalia Kluge, Kamila Smolarek 
IImiejsce - Katarzyna Cichosz                                                                                                                                                                                                               
Nagrody za udział - Katarzyna Dybiec, Karolina Kulpińska                                                                                                                                                                           
Patronat honorowy: Urząd Gminy Słubice, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.                                                                                                                                                                                                                  
W dniach 16-17.12.2016 r. tak jak w poprzednich latach, przeprowa-
dziliśmy akcję "Słodki koszyk"- zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd 
dla dzieci z rodzin najuboższych ze Słubic (zbiórka została zorganizo-
wana przy współpracy ze sklepem "Jedynka" i "Dino" w Słubicach).                                           
W tym roku nasza zbiórka ponownie została wsparta przez Pana 
Wójta Krzysztofa Dylickiego oraz Radnych Gminy Słubice z Panią 
Katarzyną Milczarek - Przewodniczącą Rady Gminy. Dziękujemy 
wszystkim ludziom wielkiego serca za przyłączenie się do akcji.
 16.02.2017r. odbyła się wycieczka do Schroniska dla zwierząt w 
Płocku oraz do kina. Wolontariusze przekazali zebraną w szkole 
karmę i koce. Wyjazd został sfinansowany przez p. Wójta Krzysztofa 
Dylickiego oraz Radnych Gminy Słubice. Była z nami klasa Vl b  

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu

  W naszej szkole w dniu 10.02.2017r., odbył się już VII Przegląd 
Piosenki Dziecięcej. Adresowany był do młodszej części społeczności 
szkolnej, czyli dzieci z klas 0 – III. Prezentacje poszczególnych klas 
przebiegały pod czujnym okiem jury w składzie: przewodnicząca –                           
p. Małgorzata Durma  oraz członkowie p. Sylwia Witkowska i p. 
Łukasz Bartosiak.  Jak co roku - i tym razem również,  wszystkie klasy 
utrzymały wysoki poziom w zaprezentowanych utworach. Różno-
rodny repertuar, walory głosowe, muzykalność, ruch sceniczny,  
pomysłowość i kreatywność w doborze strojów i rekwizytów -  to 
wszystko sprawiło, że  publiczność dobrze się bawiła i  nie szczędziła 
braw. Natomiast  obecna na widowni Pani Dyrektor  i jury  podsumo-
wując VII Przegląd  wyrazili swój wielki  zachwyt dla umiejętności 
małych artystów i  ich pracę włożoną w  przygotowanie prezentacji. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe. Organizatorami przeglądu były: p. Katarzyna Jędrzejczak i 
p. Wiole�a Olczak.

Wioletta  Olczak
WYJAZD NA LODOWISKO

Korzystając z zimowej aury, w dniu 15 lutego uczniowie klas trzecich 
Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 
udali się na lodowisko w Gąbinie. Opiekunkami dzieci były wycho-
wawczynie tych klas Wanda Ambroziak, Agnieszka Bartosiak i Graży-
na Wawrzyńczak. Przy lodowisku działała wypożyczalnia sprzętu, z 
której nasi uczniowie mogli skorzystać. Głównym celem wyjazdu, 
oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach, była 
chęć atrakcyjnego zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka  tak, by 
aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie. 
Zabawa była przednia. Mogliśmy obserwować wzloty i upadki 
nowicjuszy i zaawansowanych łyżwiarzy. Niektórzy wjeżdżali na taflę 
odważnie, inni nie. Zabawa na lodowisku była zachętą do aktywne-
go spędzania czasu wolnego. Większość z uczestników wyjazdu 
przekonała się, że jazda na łyżwach jest trudną technicznie dyscypli-
ną sportu, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia                                         
w dążeniu do celu.
Myślę, że był to udany wyjazd. Mimo, że wszyscy byliśmy zmęczeni, 
nie żałowaliśmy ani jednej chwili spędzonej razem. 

Wanda Ambroziak
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Od kilku lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest 
Dzień Babci i Dziadka. To święto przygotowywane jest przez 
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tak również było i w tym roku. 
20 stycznia o godzinie 10 sala gimnastyczna pękała w szwach. Dzieci 
z klas 0-III przedstawiły piękny montaż słowno-muzyczny dla swoich 
licznie przybyłych Babć i Dziadków. Wspaniała publiczność podziwia-
ła i głośnymi brawami oklaskiwała małych aktorów, czyli swoje 
ukochane wnuki. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały 
wesołe piosenki i tańczyły. Na koniec wszystkie wnuki zaśpiewały 
Babciom                        i Dziadkom głośne "Sto lat" oraz wręczyły samo-
dzielnie przygotowane upominki.  Całą uroczystość poprowadziły 
dziewczynki z klas trzecich. W dalszej części uroczystości mili goście 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Była to wspaniała okazja do 
rozmów i delektowania się wypiekami. Spotkanie upłynęło w miłej i 
serdecznej atmosferze. Myślę, że na długo pozostanie w pamięci 
naszych ukochanych Babć  i Dziadków. 

Agnieszka Bartosiak
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lubianą przez dzieci formą rozrywki. Wspólna zabawa przy muzyce 
rozwija u nich inwencję twórczą i pozwala bardziej zintegrować 
środowisko uczniowskie.

Agnieszka Jarzyńska
NASZE WYJAZDY

Dnia 3 lutego bieżącego roku wybraliśmy się całą szkołą do Teatru 
Dramatycznego w Płocku na spektakl pod tytułem „Calineczka”. Z 
ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy niezwykłą historię malut-
kiej dziewczynki, którą los okrutnie doświadczał. Przepiękna 
opowieść, pełna muzyki, tańca oraz barwnych postaci bardzo nas 
urzekła. 
Następnym naszym wyjazdem była wizyta w Domu Kultury w 
Płocku. 8 lutego wybraliśmy się z dziećmi z klas I-III na imprezę 
dziecięcą pt. „Czarodziejska kraina”.  Fundatorem wyjazdu był GOPS 
Słubice. Myślą przewodnią przedstawienia było bezpieczeństwo i 
dobro dziecka. Wesoła zabawa pełna muzyki i śpiewu sprawiła, że w 
miłej atmosferze spędziliśmy czas.
Dnia 10 marca odbyliśmy wycieczkę do kina Helios w Płocku. Młod-
sze dzieci obejrzały film pt. „Ozzy”, natomiast starsze wzruszający 
film ”Był sobie pies”. Wróciliśmy zadowoleni i zamyśleni. Bohatero-
wie obu filmów skłaniają do refleksji zarówno młodych i starszych. 
Zachęcamy do obejrzenia tych filmów.
Ozzy -  to beagle mieszkający ze swoją ludzką rodziną na przedmie-
ściach. Czasem coś strąci, czasem zepsuje, ale ostatecznie wszystko 
mu się wybacza, jest w końcu oczkiem w głowie swoich panów. 
Opiekunowie wyjeżdżają  na wycieczkę do Japonii, dokąd psiaka 
zabrać  nie mogą. Zrozpaczeni brakiem chętnych do opieki nad 
swoim pupilem, zostawiają go w renomowanym hotelu dla czworo-
nogów. Miejsce okazuje się  więzieniem, w którym zwierzaki 
zmuszane są do przymusowej pracy. Jedynym ratunkiem dla 
Ozzy'ego i jego towarzyszy  okaże się ucieczka. 
Natomiast znany szwedzki reżyser Lasse Hallström  nakręcił film "Był 
sobie pies" na podstawie książki W. Bruce'a Camerona, w której cała 
historia opowiadana jest z perspektywy psa. Obraz jest piękną 
laurką dla wszystkich burków, kanapowców i gończych. To historia 
czworonoga, który przechodząc kolejne reinkarnacje, zastanawia się 
nad sensem życia. 
"Był sobie pies" to przede wszystkim mądra lekcja skierowana 
głównie do małych widzów, którzy marzą o posiadaniu psa. Film 
pokazuje najróżniejsze strony takiej odpowiedzialności – pozytywne 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi 
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych 
babć i dziadków. W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 
szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dnia 19 stycznia w naszej szkole odbyła się ta wspaniała impreza. 
Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi 
słowami. Następnie w  pięknie udekorowanej sali dzieci przedsta-
wiły program artystyczny  przygotowany pod kierunkiem nauczy-
cieli. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicz-
nościowe, związane tematycznie z tymże świętem.
Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli 
także przedstawienie pt. ,,Rzepka na wesoło”. W trakcie uroczy-
stości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w 
różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku 
dopisała. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały również dla nich 
poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Następnie obdaro-
wały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 
własnoręcznie. 
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze 
strony gości nie było końca.

Żaneta Żuchowicz
BAL KARNAWAŁOWY

„W karnawale to są bale!”. Pod takim hasłem w czwartek 9 lutego 
2017 roku w Szkole Podstawowej w Piotrkówku odbył się bal karna-
wałowy dla dzieci z klas 0 – VI. Bogaty program zabaw i konkursów 
sprawił, iż żadne  dziecko się nie nudziło. Dzieci wystąpiły w niezwy-
kle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez 
rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, wróżki, tancerki, 
kowboje i różne zwierzątka. Wiele uśmiechu było podczas tańca. 
Jak przystało na bal karnawałowy, spośród uczestników zabawy 
wybrano najciekawsze przebrania. Każde dziecko otrzymało drobny 
upominek, co sprawiło wiele radości. Bale są atrakcyjną i bardzo 
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Dzieciaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, gdyż omawiane 
tematy znane im były z zajęć lekcyjnych. W związku z Europejskim 
Dniem Numeru Alarmowego 112 przypomniane zostały numery 
telefonów do służb ratunkowych. Każda klasa otrzymała spis takich 
numerów do zawieszenia na gazetkach oraz kolorowani. Policjant 
przypomniał uczniom o konieczności noszenia elementów odbla-
skowych.
Spotkanie stanowiło element profilaktyki, aby ferie zimowe upłynęły 
bezpiecznie. 

 Renata Bartosiak
Pierwszy Dzień Wiosny

Dzieci z oddziału przedszkolnego z utęsknieniem czekały na wiosnę, 
która w końcu do nich zawitała. Pierwszy Dzień Wiosny miał charak-
ter tradycyjny. Wspólnie wykonaliśmy Marzannę, z którą w wiosen-
nym korowodzie wyruszyliśmy na spacer po okolicy w poszukiwaniu 
pierwszych oznak wiosny. Następnie Marzanna została spalona. 
Podczas palenia kukły dzieci śpiewały piosenki, mówiły wierszyki i 
różne zaklęcia, które miały na celu pożegnanie zimy a powitanie 
upragnionej i długo wyczekiwanej Pani Wiosny. 

Edyta Michalak

i negatywne, radosne i bolesne. Jednocześnie przypomina, że to od 
człowieka, a nie psa zależy, jak będzie wyglądała łącząca ich relacja. 
Pies okazuje przecież tyle serca, ile okaże się jemu. To dobre przygo-
towanie przed adopcją zwierzaka. Film pokazuje radość z  prostego 
życia – drobnych przyjemności, zabawy, miłości, oddania i wspólnie 
spędzonych chwil. Scenarzyści mieli też coś do powiedzenia na 
temat rodziny, przebaczenia, straconych szans. Wreszcie film odkry-
wa przed widzem krzepiący sens życia według psa! To dużo mądro-
ści – szczególnie dla  małego widza.

Żaneta Żuchowicz i Iwona Michalska - Milczarek
Bezpieczne ferie

Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych w dniu 09.02.2017 r. odbyło się spotkanie z udziałem 
policjanta. Na zaproszenie p. Renaty Bartosiak odpowiedzialnej za 
realizację programu „B & N, czyli B – jak bezpieczny, N – jak niechro-
niony” przybył st. asp. Tomasz Król. Przypomniał uczniom klas 0 – VI 
zasady bezpieczeństwa nad zamarzniętymi akwenami wodnymi, 
podczas poruszania się po drogach oraz jazdy na sankach. Funkcjo-
nariusz przypomniał też, jak należy zachować się w razie wypadku. 

dzieci), bo członkowie jury wręczyli każdemu uczestnikowi statuetki 
oraz własnoręcznie wykonane pamiątkowe medale ze zdjęciami.
Nie sposób tutaj wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, zatem 
bardzo serdecznie dziękuję całej Radzie Rodziców za pomysły, 
zaangażowanie, poświęcony czas i serce w  zorganizowanie tej 
imprezy szkolnej.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.spswi-
niary.dl.pl , gdzie na bieżąco prezentowane są  wydarzenia w naszej 
szkole.

Jolanta Sokołowska

„Przedszkolak poznaje”
To tytuł innowacji pedagogicznej, jaką realizuje nauczycielka wycho-
wania przedszkolnego, Pani Małgorzata Witkowska, z grupą dzieci 
przedszkolnych. Innowacyjność polega na stosowaniu ciekawych, 
niestandardowych metod pracy z dziećmi opartych na obserwacji, 
doświadczaniu, eksperymentowaniu, praktycznym działaniu. Wyko-
rzystując mikroskopy, lupy, lornetki dzieci poznają otaczający je 
świat, zjawiska przyrodnicze. Dzieci dostrzegają to, czego wcześniej 
nie widziały, szukają przyczyn dostrzeżonych zjawisk, szukają odpo-
wiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje?

Dla babci i dziadka!
Bardzo miłe spotkanie, z okazji obchodu Dnia Babci i Dziadka, miało 
miejsce w naszej szkole kolejny już raz. Tak naprawdę, to spotkaliśmy 
się w sali remizy strażackiej. Było trochę zimno, ale rozgrzewaliśmy 
wszystkich naszymi występami. Wiemy, że nasi dziadkowie bardzo 
lubią oglądać występy artystyczne swoich wnucząt, czyli nas, 
dlatego staramy się zawsze, przy pomocy naszych wychowawców, 
przygotować dla nich tego rodzaju niespodziankę. Zawsze podczas 
oglądania jest radośnie i sympatycznie, ale czasem i łza zakręci się w 
oku niejednej babci czy dziadkowi. Bardzo dziękujemy im za te 
chwile wzruszeń, za przybycie do nas i spędzenie wspólnie miłego 
kawałka szkolnego dnia. Bardzo dziękujemy również naszym 
mamom z Rady Rodziców, które przygotowały poczęstunek dla tak 
zacnych gości. My dołożyliśmy się do tego fragmentu spotkania 
własnoręcznie dekorowanymi kruchymi babeczkami. Były barwne, a 
przede wszystkim pyszne. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Samorząd szkolny
Jak zabawa to zabawa

Za oknami kwitnie leszczyna, bociany wracają do swoich gniazd, a 
my jeszcze pamiętamy zimowe szaleństwo – szkolną zabawę choin-
kową, która odbyła się 21 stycznia. Impreza w całości była przygoto-
wana przez Radę Rodziców. Rodzice potwierdzili swój profesjona-
lizm w zakresie organizacji zabaw dla dzieci. Świetnie przygotowana 
muzyka, doskonale przemyślane i przeprowadzone konkursy z 
nagrodami, medalami, czapeczkami karnawałowymi, kolacja, 
dbałość o bezpieczeństwo i porządek – to wszystko zapewnili nasi 
rodzice.
Tradycyjnie przyjechał Mikołaj, który wręczył dzieciom słodkie 
prezenty.
Dla nauczycieli także była przygotowana atrakcja – Karaoke. Chętni 
nauczyciele popisywali się śpiewem wylosowanych piosenek. Łatwo 
nie było, ale chyba wszyscy dali radę ( troszkę dzięki pomocy 
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i negatywne, radosne i bolesne. Jednocześnie przypomina, że to od 
człowieka, a nie psa zależy, jak będzie wyglądała łącząca ich relacja. 
Pies okazuje przecież tyle serca, ile okaże się jemu. To dobre przygo-
towanie przed adopcją zwierzaka. Film pokazuje radość z  prostego 
życia – drobnych przyjemności, zabawy, miłości, oddania i wspólnie 
spędzonych chwil. Scenarzyści mieli też coś do powiedzenia na 
temat rodziny, przebaczenia, straconych szans. Wreszcie film odkry-
wa przed widzem krzepiący sens życia według psa! To dużo mądro-
ści – szczególnie dla  małego widza.
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Tworzenie tęczy na talerzu, barwienie kwiatów, sprawdzanie 
gęstości różnych substancji, budowanie  własnej klepsydry – to  
jedne z wielu działań naszych przedszkolaków. A wiele jeszcze 
ważnych wyzwań przed nimi.

Należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców naszych przed-
szkolaków w realizowaniu innowacji, za co składam serdeczne 
podziękowania.

Jolanta Sokołowska

Przedszkolaki czekają na wiosnę, już zaczynają obserwować zmiany 
w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu. W czasie zimy dzieci spędza-
ły w przedszkolu czas bardzo aktywnie – dokarmiały ptaki, zjeżdżały 
z niewielkiej górki na sankach, lepiły bałwany, brały udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach, prezentowały swoje umiejętności wokal-
ne, recytatorskie i taneczne podczas imprez i uroczystości przed-
szkolnych.

Spotkanie wigilijne
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spotkań z 
bliskimi. W naszym przedszkolu dzieci w odświętnych ubraniach już 
od rana nie mogły doczekać się na zaproszonych gości. Rodzice nie 
zawiedli swoich pociech i licznie przybyli do przedszkola, aby 
zobaczyć specjalnie przygotowany program artystyczny. Wśród gości 
byli również przedstawiciele organu prowadzącego -  Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty. Po części artystycznej Pani Jadwiga Zwierzchowska dyrek-
tor przedszkola wręczyła dyplomy rodzinom, które wzięły udział w 
konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Prace 
konkursowe i inne ozdoby świąteczne można było podziwiać na 
kiermaszu, który odbył się tego samego dnia. W tym ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć prezentów, które wręczył św. Mikołaj. Dzieci z 
niecierpliwością czekały na jego przybycie. Pięknie powitały gościa 
specjalnego - piosenką. Był to dzień pełen radości, ciepła, a przede 
wszystkim uśmiechu, który gościł nie tylko na twarzach dzieci, ale i 
dorosłych.

Dokarmiamy ptaki
Przedszkolaki posiadają dużą wiedzę dotyczącą zimy, znają charakte-
rystyczne dla tej pory roku zjawiska atmosferyczne. Chętnie wypo-
wiadają się na tematy związane z zimowa pogodą. Ponadto z dużym 
zaangażowaniem, wraz ze swoimi rodzicami, włączyli się w akcję 
dokarmiania ptaków. Chętnie przynosili do przedszkola ptasie 
przysmaki – słoninkę, ziarna słonecznika i zbóż. Ogromną radość 
sprawiło im zaniesienie tych smakołyków do karmników znajdują-
cych się na przedszkolnym placu zabaw. Z dużym zainteresowaniem 
obserwowały ptaki, które chętnie odwiedzały naszą przedszkolną 
„stołówkę”.

Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska w Płocku
Zima to czas trudny nie tylko dla ptaków, ale i dla innych zwierząt 
zwłaszcza takich, które mieszkają w schroniskach. W tym roku w 
przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzieci i 
rodzice od razu odpowiedzieli na nasz apel i dzięki temu zebraliśmy 
karmę, którą zawieźliśmy do schroniska dla zwierząt w Płocku. Takie 
akcje są ważne, ponieważ uczą dzieci pozytywnych postaw wobec 
zwierząt, zwłaszcza tych,  które nie mają swojego „domu”.

Góra Grosza
W ramach akcji prospołecznej po raz kolejny nasze przedszkole 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem jest 

pomoc dzieciom i młodzieży  z Domów Dziecka. Maluchy bardzo 
chętnie przynosiły grosiki do skarbonek, aby wspomóc potrzebujące 
dzieci. Udział w takich akcjach uczy dzieci empa�i.

Sałatka owocowa
Dzieci w przedszkolu nabywają umiejętności dotyczące prawidłowe-
go żywienia. Wiedzą, jak ważne w codziennej diecie są warzywa i 
owoce. Każdy z przedszkolaków może zostać kucharzem. W dniu 11 
stycznia 2017 r. odwiedziliśmy kuchnie, w której codziennie panie 
kucharki przygotowują pyszne posiłki dla dzieci. Pani Jolanta Kowal-
ska opowiedziała dzieciom  o pracy kucharki i zapoznała z wyposaże-
niem kuchni. Następnie  dzieci przystąpiły do działania czyli przygo-
towania sałatki owocowej – obierały owoce, wkładały do salaterek 
galaretkę i pokrojone przez nauczyciela owoce. Przedszkolaki były 
bardzo skupione podczas pracy. Po przygotowaniu sałatki wszyscy 
zabrali się do degustacji pysznych witaminek.

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Słubicach - „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.

W styczniu nasze przedszkole odwiedził Pan Marek Tarka Prezes OSP 
oraz druhowie– Marek Bogiel, Aleksandra Witczeska, Ewa Jabłoń-
ska, Przemysław Adamowicz. Podczas spotkania dzieci dowiedziały 
się na czym polega praca strażaka, ale przede wszystkim zwrócono 
uwagę na ubiór strażaka i jego elementy odblaskowe. Strażacy 
zaprezentowali elementy odblaskowe, które są niezbędnym wypo-
sażeniem uczestników ruchu drogowego. Dzieci  świetnie poradziły 
sobie z zagadkami słownymi  oraz zabawą dotyczącą znajomości 
sygnalizacji świetlnej. Dużą atrakcją dla dzieci był pies, który przybył 
ze strażakami w obroży odblaskowej. Na zakończenie spotkania 
każdy przedszkolak otrzymał opaskę odblaskową.

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia do naszego przedszkola zawitali bardzo ważni goście – 
Babcie i Dziadkowie, którzy z niecierpliwością czekali na występ 
swoich wnuków. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze, a następ-
nie obdarowały swoich dziadków laurkami. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele organu prowadzącego - Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty.  Pan wójt złożył życzenia wszystkim dziadkom i pogratulo-
wał wspaniałych wnuków. Dzień  dziadków to święto, które zajmuje 
wyjątkowe miejsce w tradycji naszego przedszkola. Jest to dzień 
pełen wzruszeń i radości.

Teatrzyk
W styczniu do naszego przedszkola przyjechał teatrzyk. Dzieci z 
zaciekawieniem oglądały „Przygody liska okrutniska”, który był 
niemiły dla innych zwierząt w lesie. Lubił płatać im figle. Przedszkola-
ki podczas przedstawienia pomagały innym zwierzętom. Dzięki 
współpracy lisek zrozumiał, że jego zachowanie było niegrzeczne i 
postanowił się zmienić. Dzieciom bardzo podobały się kos�umy 
aktorów i chętnie odpowiadały na pytania. Potrafiły trafnie ocenić, 
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SEKTOR STRAŻACKI

Dla babci i dziadka!
Bardzo miłe spotkanie, z okazji obchodu Dnia Babci i Dziadka, miało 
miejsce w naszej szkole kolejny już raz. Tak naprawdę, to spotkaliśmy 
się w sali remizy strażackiej. Było trochę zimno, ale rozgrzewaliśmy 
wszystkich naszymi występami. Wiemy, że nasi dziadkowie bardzo 
lubią oglądać występy artystyczne swoich wnucząt, czyli nas, 
dlatego staramy się zawsze, przy pomocy naszych wychowawców, 
przygotować dla nich tego rodzaju niespodziankę. Zawsze podczas 
oglądania jest radośnie i sympatycznie, ale czasem i łza zakręci się w 
oku niejednej babci czy dziadkowi. Bardzo dziękujemy im za te 
chwile wzruszeń, za przybycie do nas i spędzenie wspólnie miłego 
kawałka szkolnego dnia. Bardzo dziękujemy również naszym 
mamom z Rady Rodziców, które przygotowały poczęstunek dla tak 
zacnych gości. My dołożyliśmy się do tego fragmentu spotkania 
własnoręcznie dekorowanymi kruchymi babeczkami. Były barwne, a 
przede wszystkim pyszne. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Samorząd szkolny
Jak zabawa to zabawa

Za oknami kwitnie leszczyna, bociany wracają do swoich gniazd, a 
my jeszcze pamiętamy zimowe szaleństwo – szkolną zabawę choin-
kową, która odbyła się 21 stycznia. Impreza w całości była przygoto-
wana przez Radę Rodziców. Rodzice potwierdzili swój profesjona-
lizm w zakresie organizacji zabaw dla dzieci. Świetnie przygotowana 
muzyka, doskonale przemyślane i przeprowadzone konkursy z 
nagrodami, medalami, czapeczkami karnawałowymi, kolacja, 
dbałość o bezpieczeństwo i porządek – to wszystko zapewnili nasi 
rodzice.
Tradycyjnie przyjechał Mikołaj, który wręczył dzieciom słodkie 
prezenty.
Dla nauczycieli także była przygotowana atrakcja – Karaoke. Chętni 
nauczyciele popisywali się śpiewem wylosowanych piosenek. Łatwo 
nie było, ale chyba wszyscy dali radę ( troszkę dzięki pomocy 

śliskiej nawierzchni wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Szczęśliwie 
skończyło się jedynie na potłuczeniach, siniakach i uszkodzonym 
samochodzie,
•22-go lutego zastęp OSP w Słubicach udał się do miejscowości 
Budy, gdzie niedrożne rowy nie nadążyły odbierać wód roztopowych 
i opadowych, co doprowadziło do podtapiania jednej z posesji i 
drogi dojazdowej do niej,
•23-go lutego we wczesnych godzinach porannych strażacy 
otrzymali dyspozycję, aby udać się do miejscowości Nowosiadło, 
gdzie karetka pogotowia jadąca do pacjenta przegrała z rozmoknię-
tym terenem i utknęła. Szczęśliwie szybko i sprawnie udało się 
wydostać ambulans z opresji, a następnie ratownicy mogli odjechać 
z pacjentem do szpitala,
•2-go marca nad terenem gminy przeszła burza z porywistym 
wiatrem, doszło do złamania drzew, gałęzi oraz zerwania linii 
energetycznej. Tego dnia strażacy interweniowali dwukrotnie,
•7-go marca doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych 
w miejscowości Budy, w wyniku czego jeden z nich znalazł się w 
przydrożnym rowie. Mimo, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie, to 
nikt nie odniósł obrażeń.
Obok działalności ratowniczo-gaśniczej w przywołanym wcześniej 

Zaczął się nowy 2017 rok, dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
jego początek jest spokojny, niemniej jednak nieustannie są oni w 
ciągłej gotowości, czuwając nad naszym bezpieczeństwem. Od 
połowy grudnia 2016 roku do połowy marca 2017 roku doszło do 13 
interwencji, do których wyjeżdżali druhowie z OSP w Słubicach.
•26-go grudnia mocno powiało co przyczyniło się do połamanych 
gałęzi drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Tego dnia strażacy 
interweniowali trzykrotnie,
•28-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o złamanym drzewie, 
które niebezpiecznie przechyliło się w kierunku drogi,
•30-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w 
miejscowości Leonów. Okazało się, iż płonie pustostan, ale dojazd 
do niego ciężkimi samochodami gaśniczymi był niemożliwy. Strażacy 
gasili pożar wodą ze studni, której nie było zbyt wiele,
•31-go grudnia druhowie interweniowali ponownie w miejscowości 
Leonów, gdzie pożar budynku nie został dostatecznie przelany. Przy 
świetle dziennym udało się dokładnie przelać pogorzelisko,
•2-go lutego strażacy otrzymali informację o plamie substancji 
ropopochodnej w miejscowości Budy, na drodze wojewódzkiej nr 
575,
•4-go lutego, w miejscowości Leonów, samochód osobowy na 

nas pani dyrektor Agnieszka Ambroziak. Następnie  dzieci obejrzały 
przedstawienie teatralne „Dziewczynka z zapałkami”. Piękna dekora-
cja, kameralny klimat  i miła atmosfera sprawiły, że dzieci z zacieka-
wieniem oglądały przedstawienie. W nagrodę za właściwe zachowa-
nie podczas przedstawienia, dzieci otrzymały batoniki od pani 
pedagog. Zaproszono je również na  kolejne przedstawienie. Dzięku-
jemy panu wójtowi za udostępnienie autobusu oraz pani Ewelinie 
Żabka za zaproszenie.

Cała Polska czyta dzieciom
W przedszkolu jest kontynuowana akcja „Cała  Polska czyta 
dzieciom”, którą rozpoczął jesienią Pan Wójt. Nasze przedszkole 
odwiedzają przedstawiciele organu prowadzącego, rodzice i dziad-
kowie dzieci, nauczyciele ze szkoły oraz osoby zaprzyjaźnione  z 
przedszkolem. W każdą środę w ramach cyklicznego „Spotkania z 
bajką” odwiedza nas pani z Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach i czyta dzieciom różne pozycje literatury dziecięcej. 
Podczas spotkań dzieci mają możliwość zapoznania z wierszami, 
bajkami i baśniami.  Chętnie słuchają, a następnie wypowiadają się 
na temat przeczytanych utworów. Uczą się odróżniania dobra od zła, 
zauważają pozytywne i negatywne cechy bohaterów.  Podczas 
zabaw wcielają się w rolę ulubionych bohaterów. Obcowanie z 
literatura rozwija wyobraźnię i pamięć, dzieci bawią się w teatr, 
wcielają w postacie  z bajek oraz z zainteresowaniem oglądają 
książki.

Agnieszka Zwierzchowska

które zachowanie zwierząt jest dobre, a które złe.
Bal przebierańców „W krainie baśni”

„Kochane dzieci bardzo prosimy byście się świetnie dzisiaj bawiły. 
Tańczcie i skaczcie figlujcie sobie, niech Wam zabawa wyjdzie na 
zdrowie” tym wierszem wychowawczynie powitały wszystkich 
uczestników zabawy karnawałowej. Dzieci rozpoczęły bal od piosen-
ki „Wielki bal”, a potem odbył się pokaz mody „Z jakiej bajki, z jakiej 
baśni”, na którym prezentowały swoje przebranie. Nasza przedszkol-
na sala zamieniła się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe balony 
i serpentyny. Dzieci tańczyły przy dziecięcych przebojach. Chętnie 
brały udział w konkursach tanecznych, jak również rozwiązywały 
zagadki słowne i obrazkowe dotyczące znajomości bajek i baśni. 
Nieodzownym elementem balu był słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele 
radości.

„Walentynkowy listonosz”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach wraz z  opiekunką 
samorządu uczniowskiego panią Urszulą Bartosiak przygotowali dla 
przedszkolaków niespodziankę. Dzieci otrzymały imienne kartki z 
okazji walentynek. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały dla swoich 
starszych kolegów piosenkę.

Wizyta w Załuskowie
W marcu odwiedziliśmy  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
„Dom na szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, powitała 
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Tworzenie tęczy na talerzu, barwienie kwiatów, sprawdzanie 
gęstości różnych substancji, budowanie  własnej klepsydry – to  
jedne z wielu działań naszych przedszkolaków. A wiele jeszcze 
ważnych wyzwań przed nimi.

Należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców naszych przed-
szkolaków w realizowaniu innowacji, za co składam serdeczne 
podziękowania.

Jolanta Sokołowska

Przedszkolaki czekają na wiosnę, już zaczynają obserwować zmiany 
w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu. W czasie zimy dzieci spędza-
ły w przedszkolu czas bardzo aktywnie – dokarmiały ptaki, zjeżdżały 
z niewielkiej górki na sankach, lepiły bałwany, brały udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach, prezentowały swoje umiejętności wokal-
ne, recytatorskie i taneczne podczas imprez i uroczystości przed-
szkolnych.

Spotkanie wigilijne
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spotkań z 
bliskimi. W naszym przedszkolu dzieci w odświętnych ubraniach już 
od rana nie mogły doczekać się na zaproszonych gości. Rodzice nie 
zawiedli swoich pociech i licznie przybyli do przedszkola, aby 
zobaczyć specjalnie przygotowany program artystyczny. Wśród gości 
byli również przedstawiciele organu prowadzącego -  Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty. Po części artystycznej Pani Jadwiga Zwierzchowska dyrek-
tor przedszkola wręczyła dyplomy rodzinom, które wzięły udział w 
konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Prace 
konkursowe i inne ozdoby świąteczne można było podziwiać na 
kiermaszu, który odbył się tego samego dnia. W tym ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć prezentów, które wręczył św. Mikołaj. Dzieci z 
niecierpliwością czekały na jego przybycie. Pięknie powitały gościa 
specjalnego - piosenką. Był to dzień pełen radości, ciepła, a przede 
wszystkim uśmiechu, który gościł nie tylko na twarzach dzieci, ale i 
dorosłych.

Dokarmiamy ptaki
Przedszkolaki posiadają dużą wiedzę dotyczącą zimy, znają charakte-
rystyczne dla tej pory roku zjawiska atmosferyczne. Chętnie wypo-
wiadają się na tematy związane z zimowa pogodą. Ponadto z dużym 
zaangażowaniem, wraz ze swoimi rodzicami, włączyli się w akcję 
dokarmiania ptaków. Chętnie przynosili do przedszkola ptasie 
przysmaki – słoninkę, ziarna słonecznika i zbóż. Ogromną radość 
sprawiło im zaniesienie tych smakołyków do karmników znajdują-
cych się na przedszkolnym placu zabaw. Z dużym zainteresowaniem 
obserwowały ptaki, które chętnie odwiedzały naszą przedszkolną 
„stołówkę”.

Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska w Płocku
Zima to czas trudny nie tylko dla ptaków, ale i dla innych zwierząt 
zwłaszcza takich, które mieszkają w schroniskach. W tym roku w 
przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzieci i 
rodzice od razu odpowiedzieli na nasz apel i dzięki temu zebraliśmy 
karmę, którą zawieźliśmy do schroniska dla zwierząt w Płocku. Takie 
akcje są ważne, ponieważ uczą dzieci pozytywnych postaw wobec 
zwierząt, zwłaszcza tych,  które nie mają swojego „domu”.

Góra Grosza
W ramach akcji prospołecznej po raz kolejny nasze przedszkole 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem jest 

pomoc dzieciom i młodzieży  z Domów Dziecka. Maluchy bardzo 
chętnie przynosiły grosiki do skarbonek, aby wspomóc potrzebujące 
dzieci. Udział w takich akcjach uczy dzieci empa�i.

Sałatka owocowa
Dzieci w przedszkolu nabywają umiejętności dotyczące prawidłowe-
go żywienia. Wiedzą, jak ważne w codziennej diecie są warzywa i 
owoce. Każdy z przedszkolaków może zostać kucharzem. W dniu 11 
stycznia 2017 r. odwiedziliśmy kuchnie, w której codziennie panie 
kucharki przygotowują pyszne posiłki dla dzieci. Pani Jolanta Kowal-
ska opowiedziała dzieciom  o pracy kucharki i zapoznała z wyposaże-
niem kuchni. Następnie  dzieci przystąpiły do działania czyli przygo-
towania sałatki owocowej – obierały owoce, wkładały do salaterek 
galaretkę i pokrojone przez nauczyciela owoce. Przedszkolaki były 
bardzo skupione podczas pracy. Po przygotowaniu sałatki wszyscy 
zabrali się do degustacji pysznych witaminek.

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Słubicach - „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.

W styczniu nasze przedszkole odwiedził Pan Marek Tarka Prezes OSP 
oraz druhowie– Marek Bogiel, Aleksandra Witczeska, Ewa Jabłoń-
ska, Przemysław Adamowicz. Podczas spotkania dzieci dowiedziały 
się na czym polega praca strażaka, ale przede wszystkim zwrócono 
uwagę na ubiór strażaka i jego elementy odblaskowe. Strażacy 
zaprezentowali elementy odblaskowe, które są niezbędnym wypo-
sażeniem uczestników ruchu drogowego. Dzieci  świetnie poradziły 
sobie z zagadkami słownymi  oraz zabawą dotyczącą znajomości 
sygnalizacji świetlnej. Dużą atrakcją dla dzieci był pies, który przybył 
ze strażakami w obroży odblaskowej. Na zakończenie spotkania 
każdy przedszkolak otrzymał opaskę odblaskową.

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia do naszego przedszkola zawitali bardzo ważni goście – 
Babcie i Dziadkowie, którzy z niecierpliwością czekali na występ 
swoich wnuków. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze, a następ-
nie obdarowały swoich dziadków laurkami. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele organu prowadzącego - Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty.  Pan wójt złożył życzenia wszystkim dziadkom i pogratulo-
wał wspaniałych wnuków. Dzień  dziadków to święto, które zajmuje 
wyjątkowe miejsce w tradycji naszego przedszkola. Jest to dzień 
pełen wzruszeń i radości.

Teatrzyk
W styczniu do naszego przedszkola przyjechał teatrzyk. Dzieci z 
zaciekawieniem oglądały „Przygody liska okrutniska”, który był 
niemiły dla innych zwierząt w lesie. Lubił płatać im figle. Przedszkola-
ki podczas przedstawienia pomagały innym zwierzętom. Dzięki 
współpracy lisek zrozumiał, że jego zachowanie było niegrzeczne i 
postanowił się zmienić. Dzieciom bardzo podobały się kos�umy 
aktorów i chętnie odpowiadały na pytania. Potrafiły trafnie ocenić, 
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śliskiej nawierzchni wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Szczęśliwie 
skończyło się jedynie na potłuczeniach, siniakach i uszkodzonym 
samochodzie,
•22-go lutego zastęp OSP w Słubicach udał się do miejscowości 
Budy, gdzie niedrożne rowy nie nadążyły odbierać wód roztopowych 
i opadowych, co doprowadziło do podtapiania jednej z posesji i 
drogi dojazdowej do niej,
•23-go lutego we wczesnych godzinach porannych strażacy 
otrzymali dyspozycję, aby udać się do miejscowości Nowosiadło, 
gdzie karetka pogotowia jadąca do pacjenta przegrała z rozmoknię-
tym terenem i utknęła. Szczęśliwie szybko i sprawnie udało się 
wydostać ambulans z opresji, a następnie ratownicy mogli odjechać 
z pacjentem do szpitala,
•2-go marca nad terenem gminy przeszła burza z porywistym 
wiatrem, doszło do złamania drzew, gałęzi oraz zerwania linii 
energetycznej. Tego dnia strażacy interweniowali dwukrotnie,
•7-go marca doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych 
w miejscowości Budy, w wyniku czego jeden z nich znalazł się w 
przydrożnym rowie. Mimo, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie, to 
nikt nie odniósł obrażeń.
Obok działalności ratowniczo-gaśniczej w przywołanym wcześniej 

Zaczął się nowy 2017 rok, dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
jego początek jest spokojny, niemniej jednak nieustannie są oni w 
ciągłej gotowości, czuwając nad naszym bezpieczeństwem. Od 
połowy grudnia 2016 roku do połowy marca 2017 roku doszło do 13 
interwencji, do których wyjeżdżali druhowie z OSP w Słubicach.
•26-go grudnia mocno powiało co przyczyniło się do połamanych 
gałęzi drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Tego dnia strażacy 
interweniowali trzykrotnie,
•28-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o złamanym drzewie, 
które niebezpiecznie przechyliło się w kierunku drogi,
•30-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w 
miejscowości Leonów. Okazało się, iż płonie pustostan, ale dojazd 
do niego ciężkimi samochodami gaśniczymi był niemożliwy. Strażacy 
gasili pożar wodą ze studni, której nie było zbyt wiele,
•31-go grudnia druhowie interweniowali ponownie w miejscowości 
Leonów, gdzie pożar budynku nie został dostatecznie przelany. Przy 
świetle dziennym udało się dokładnie przelać pogorzelisko,
•2-go lutego strażacy otrzymali informację o plamie substancji 
ropopochodnej w miejscowości Budy, na drodze wojewódzkiej nr 
575,
•4-go lutego, w miejscowości Leonów, samochód osobowy na 

które zachowanie zwierząt jest dobre, a które złe.
Bal przebierańców „W krainie baśni”

„Kochane dzieci bardzo prosimy byście się świetnie dzisiaj bawiły. 
Tańczcie i skaczcie figlujcie sobie, niech Wam zabawa wyjdzie na 
zdrowie” tym wierszem wychowawczynie powitały wszystkich 
uczestników zabawy karnawałowej. Dzieci rozpoczęły bal od piosen-
ki „Wielki bal”, a potem odbył się pokaz mody „Z jakiej bajki, z jakiej 
baśni”, na którym prezentowały swoje przebranie. Nasza przedszkol-
na sala zamieniła się w salę balową, którą ozdabiały kolorowe balony 
i serpentyny. Dzieci tańczyły przy dziecięcych przebojach. Chętnie 
brały udział w konkursach tanecznych, jak również rozwiązywały 
zagadki słowne i obrazkowe dotyczące znajomości bajek i baśni. 
Nieodzownym elementem balu był słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele 
radości.

„Walentynkowy listonosz”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Słubicach wraz z  opiekunką 
samorządu uczniowskiego panią Urszulą Bartosiak przygotowali dla 
przedszkolaków niespodziankę. Dzieci otrzymały imienne kartki z 
okazji walentynek. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały dla swoich 
starszych kolegów piosenkę.

Wizyta w Załuskowie
W marcu odwiedziliśmy  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
„Dom na szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, powitała 

koncerty muzyczne, degustacja potraw regionalnych oraz wręczanie 
nagród w konkursach związanych z rzeką Wisłą.   
Jednocześnie składamy  serdeczne podziękowania lokalnym przed-
siębiorcom i instytucjom za ufundowanie nagród w konkursie 
„Znam Gminę Słubice” organizowanym w trakcie obchodów 
siedemnastego Powiatowego Dnia Ziemi w 2016 roku. W roku 

Samorząd Powiatu Płockiego i Gminy Słubice serdecznie zapraszają na 
XVIII Powiatowy Dzień Ziemi, który odbędzie się 21 maja 2017 roku. 
Będzie to jednocześnie uroczystość inaugurująca Rok Rzeki Wisły w 
powiecie płockim. Na uczestników festynu czeka szereg atrakcji.  W 
programie przewidziane są m.in. happeningi związane z tematyką  
Wisły, warsztaty rękodzielnicze, występy zespołów regionalnych, 

można na bieżąco na stronie: 
www.osp.com.pl/mazowieckie/plocki/Slubice/OSP-Slubice

Michał Dylicki
Zebrania sprawozdawcze 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- prawo o stowarzyszeniach 
określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. 
Walne zebranie zatem, jako najwyższa władza OSP, powinno raz w 
roku (zgodnie ze statutem OSP) podejmować najważniejsze dla 
straży decyzje. Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w 
jednostkach OSP  z terenu gminy Słubice zakończona została 4 
lutego 2017 r. walnym zebraniem w jednostce OSP Słubice. Zgodnie 
ze statutami OSP walne zebrania sprawozdawcze służą wysłuchaniu 
i zatwierdzeniu sprawozdań z działalności: zarządu OSP, komisji 
rewizyjnej OSP, podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej, uchwaleniu 
programu działania i budżetu stowarzyszenia oraz ustaleniu wysoko-
ści składki członkowskiej.   We wszystkich sześciu jednostkach OSP 
udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.           

red.
Przegląd syren alarmowych

W dniu 14 marca został przeprowadzony przegląd sprawności 
elektronicznych syren alarmowych, które służą do powiadamiania 
mieszkańców o zagrożeniach. Urządzenia systemu, który działa w 
sposób cyfrowy i radiowy, zlokalizowane są na terenie gminy Słubice 
w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych w Juliszewie, 
Piotrkówku i Wiączeminie Polskim. Główna część systemu znajduje 
się w biurze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Płocku, które w sytuacji zagrożenia uruchomi lub 
wstrzyma alarmy. System ma możliwość wysyłania zakodowanych 
sygnałów ostrzegawczych obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Pozwala też na posługiwanie się komunikatami głosowymi. W 
przeglądzie udział wzięli: Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, Wójt Gminy Krzysztof Dylicki oraz pracownik Urzędu Gminy 
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, członek GZZK Jarosław 
Lenarcik. Uwagi związane z działaniem poszczególnych syren były 
przekazane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
wraz z wnioskami dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania 
całego systemu. 

Jarosław Lenarcik

okresie czasu odbywały się również uroczystości kulturalne i okolicz-
nościowe, w których brali udział druhowie z ochotniczych straży 
pożarnych. Początek nowego roku to również czas zebrań sprawoz-
dawczych. Kolejno we wszystkich jednostkach strażacy podsumowa-
li swoją ubiegłoroczną działalność. Strażacy ochotnicy spotykali się 
również z dziećmi ze szkół z terenu gminy, które wspólnie z rodzica-
mi i nauczycielami z wielkim zaangażowaniem włączyły się w akcję 
zbiórki maskotek. Dodatkowo podczas wizyty w przedszkolu, straża-
cy zademonstrowali maluchom jak ważną rolę po zmroku odgrywają 
elementy odblaskowe.
28-go stycznia przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Słubicach wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, 
zmarłego nagle, Druha Jerzego Maciaka - Dyrektora Zarządu Wyko-
nawczego ZOSP RP. Został on pożegnany z wielkim żalem, ale 
również z należytą godnością oraz zgodnie ze strażackim ceremonia-
łem.
W pierwszej połowie lutego, w Nowym Duninowie, odbyły się 
ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Udział w nich 
wzięli również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, 
którzy dysponują odpowiednim sprzętem do prowadzenia tego 
typu działań.
Druhowie z OSP w Słubicach uczestniczą również w szkoleniach. Na 
początku tego roku odbywa się szkolenie podstawowe strażaków 
ochotników, którego podsumowanie nastąpi w ostatnich dniach 
marca. W ostatnim czasie odbył się egzamin potwierdzający kwalifi-
kacje z zakresu pierwszej pomocy, który pomyślnie zdało 6 druhów. 
Dodatkowo rozpoczął się również pierwszy etap szkolenia dla opera-
torów podestów, w którym udział bierze 5 druhów. Uzyskane 
kwalifikacje pozwolą na obsługę znajdującego się na wyposażeniu 
podnośnika z koszem.
Zbliża się wiosna, a co za tym idzie sezon na pożary traw. Przypomi-
namy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości 
wypalania traw i pozostałości roślinnych. Prędkość pożaru trawy to 
nawet 20 km/h. Bardzo szybko może on wymknąć się spod kontroli i 
stworzyć zagrożenie dla ludzi! Przypominamy, że wszelkie niebez-
pieczne sytuację jakie zaobserwujemy związane również z pożarami 
traw należy bezwzględnie zgłaszać pod numer alarmowy 998 lub 
112.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 

 

XVIII POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Tworzenie tęczy na talerzu, barwienie kwiatów, sprawdzanie 
gęstości różnych substancji, budowanie  własnej klepsydry – to  
jedne z wielu działań naszych przedszkolaków. A wiele jeszcze 
ważnych wyzwań przed nimi.

Przedszkolaki czekają na wiosnę, już zaczynają obserwować zmiany 
w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu. W czasie zimy dzieci spędza-
ły w przedszkolu czas bardzo aktywnie – dokarmiały ptaki, zjeżdżały 
z niewielkiej górki na sankach, lepiły bałwany, brały udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach, prezentowały swoje umiejętności wokal-
ne, recytatorskie i taneczne podczas imprez i uroczystości przed-
szkolnych.

Spotkanie wigilijne
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spotkań z 
bliskimi. W naszym przedszkolu dzieci w odświętnych ubraniach już 
od rana nie mogły doczekać się na zaproszonych gości. Rodzice nie 
zawiedli swoich pociech i licznie przybyli do przedszkola, aby 
zobaczyć specjalnie przygotowany program artystyczny. Wśród gości 
byli również przedstawiciele organu prowadzącego -  Pan Krzysztof 
Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milczarek Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak Przewodniczący Komisji 
Oświaty. Po części artystycznej Pani Jadwiga Zwierzchowska dyrek-
tor przedszkola wręczyła dyplomy rodzinom, które wzięły udział w 
konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Prace 
konkursowe i inne ozdoby świąteczne można było podziwiać na 
kiermaszu, który odbył się tego samego dnia. W tym ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć prezentów, które wręczył św. Mikołaj. Dzieci z 
niecierpliwością czekały na jego przybycie. Pięknie powitały gościa 
specjalnego - piosenką. Był to dzień pełen radości, ciepła, a przede 
wszystkim uśmiechu, który gościł nie tylko na twarzach dzieci, ale i 
dorosłych.

Dokarmiamy ptaki
Przedszkolaki posiadają dużą wiedzę dotyczącą zimy, znają charakte-
rystyczne dla tej pory roku zjawiska atmosferyczne. Chętnie wypo-
wiadają się na tematy związane z zimowa pogodą. Ponadto z dużym 
zaangażowaniem, wraz ze swoimi rodzicami, włączyli się w akcję 
dokarmiania ptaków. Chętnie przynosili do przedszkola ptasie 
przysmaki – słoninkę, ziarna słonecznika i zbóż. Ogromną radość 
sprawiło im zaniesienie tych smakołyków do karmników znajdują-
cych się na przedszkolnym placu zabaw. Z dużym zainteresowaniem 
obserwowały ptaki, które chętnie odwiedzały naszą przedszkolną 
„stołówkę”.

Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska w Płocku
Zima to czas trudny nie tylko dla ptaków, ale i dla innych zwierząt 
zwłaszcza takich, które mieszkają w schroniskach. W tym roku w 
przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzieci i 
rodzice od razu odpowiedzieli na nasz apel i dzięki temu zebraliśmy 
karmę, którą zawieźliśmy do schroniska dla zwierząt w Płocku. Takie 
akcje są ważne, ponieważ uczą dzieci pozytywnych postaw wobec 
zwierząt, zwłaszcza tych,  które nie mają swojego „domu”.

Góra Grosza
W ramach akcji prospołecznej po raz kolejny nasze przedszkole 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem jest 



Zaczął się nowy 2017 rok, dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
jego początek jest spokojny, niemniej jednak nieustannie są oni w 
ciągłej gotowości, czuwając nad naszym bezpieczeństwem. Od 
połowy grudnia 2016 roku do połowy marca 2017 roku doszło do 13 
interwencji, do których wyjeżdżali druhowie z OSP w Słubicach.
•26-go grudnia mocno powiało co przyczyniło się do połamanych 
gałęzi drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Tego dnia strażacy 
interweniowali trzykrotnie,
•28-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o złamanym drzewie, 
które niebezpiecznie przechyliło się w kierunku drogi,
•30-go grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w 
miejscowości Leonów. Okazało się, iż płonie pustostan, ale dojazd 
do niego ciężkimi samochodami gaśniczymi był niemożliwy. Strażacy 
gasili pożar wodą ze studni, której nie było zbyt wiele,
•31-go grudnia druhowie interweniowali ponownie w miejscowości 
Leonów, gdzie pożar budynku nie został dostatecznie przelany. Przy 
świetle dziennym udało się dokładnie przelać pogorzelisko,
•2-go lutego strażacy otrzymali informację o plamie substancji 
ropopochodnej w miejscowości Budy, na drodze wojewódzkiej nr 
575,
•4-go lutego, w miejscowości Leonów, samochód osobowy na 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

koncerty muzyczne, degustacja potraw regionalnych oraz wręczanie 
nagród w konkursach związanych z rzeką Wisłą.   
Jednocześnie składamy  serdeczne podziękowania lokalnym przed-
siębiorcom i instytucjom za ufundowanie nagród w konkursie 
„Znam Gminę Słubice” organizowanym w trakcie obchodów 
siedemnastego Powiatowego Dnia Ziemi w 2016 roku. W roku 

Samorząd Powiatu Płockiego i Gminy Słubice serdecznie zapraszają na 
XVIII Powiatowy Dzień Ziemi, który odbędzie się 21 maja 2017 roku. 
Będzie to jednocześnie uroczystość inaugurująca Rok Rzeki Wisły w 
powiecie płockim. Na uczestników festynu czeka szereg atrakcji.  W 
programie przewidziane są m.in. happeningi związane z tematyką  
Wisły, warsztaty rękodzielnicze, występy zespołów regionalnych, 

Idąc tym śladem uprzejmie zapraszamy firmy i instytucje do włącze
nia się w organizację obchodów Dnia Ziemi. Więcej informacji w 
Urzędzie Gminy Słubice, pok. nr 6 tel. 24 2778939 oraz pok. nr 11 
tel. 24 2778945. 

red.

ubiegłym  po raz pierwszy  firmy i instytucje działające na terenie 
gminy Słubice i współpracujące z organami gminy poproszone 
zostały o ufundowanie nagród dla laureatów konkursu, którego 
celem było poszerzenie wiedzy o naszym regionie oraz promocja 
lokalnych przedsiębiorców.   

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
                                               Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłą  22 stycznia 2017 roku Beatę Gralewską,
wieloletniego pracownika szkół.  Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

 

okresie czasu odbywały się również uroczystości kulturalne i okolicz-
nościowe, w których brali udział druhowie z ochotniczych straży 
pożarnych. Początek nowego roku to również czas zebrań sprawoz-
dawczych. Kolejno we wszystkich jednostkach strażacy podsumowa-
li swoją ubiegłoroczną działalność. Strażacy ochotnicy spotykali się 
również z dziećmi ze szkół z terenu gminy, które wspólnie z rodzica-
mi i nauczycielami z wielkim zaangażowaniem włączyły się w akcję 
zbiórki maskotek. Dodatkowo podczas wizyty w przedszkolu, straża-
cy zademonstrowali maluchom jak ważną rolę po zmroku odgrywają 
elementy odblaskowe.
28-go stycznia przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Słubicach wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, 
zmarłego nagle, Druha Jerzego Maciaka - Dyrektora Zarządu Wyko-
nawczego ZOSP RP. Został on pożegnany z wielkim żalem, ale 
również z należytą godnością oraz zgodnie ze strażackim ceremonia-
łem.
W pierwszej połowie lutego, w Nowym Duninowie, odbyły się 
ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Udział w nich 
wzięli również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, 
którzy dysponują odpowiednim sprzętem do prowadzenia tego 
typu działań.
Druhowie z OSP w Słubicach uczestniczą również w szkoleniach. Na 
początku tego roku odbywa się szkolenie podstawowe strażaków 
ochotników, którego podsumowanie nastąpi w ostatnich dniach 
marca. W ostatnim czasie odbył się egzamin potwierdzający kwalifi-
kacje z zakresu pierwszej pomocy, który pomyślnie zdało 6 druhów. 
Dodatkowo rozpoczął się również pierwszy etap szkolenia dla opera-
torów podestów, w którym udział bierze 5 druhów. Uzyskane 
kwalifikacje pozwolą na obsługę znajdującego się na wyposażeniu 
podnośnika z koszem.
Zbliża się wiosna, a co za tym idzie sezon na pożary traw. Przypomi-
namy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości 
wypalania traw i pozostałości roślinnych. Prędkość pożaru trawy to 
nawet 20 km/h. Bardzo szybko może on wymknąć się spod kontroli i 
stworzyć zagrożenie dla ludzi! Przypominamy, że wszelkie niebez-
pieczne sytuację jakie zaobserwujemy związane również z pożarami 
traw należy bezwzględnie zgłaszać pod numer alarmowy 998 lub 
112.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 

 

•przyjęto łącznie od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. 456 wniosków, 
wnioski rozpatrywane były na bieżąco;
•wydano łącznie 439 decyzji administracyjnych przyznających 
prawo do świadczenia wychowawczego;
•w I kwartale 2017 r. wypłacono średnio w skali m-ca 644 świad-
czeń;
•przeciętna wysokość świadczenia 500,00 zł;
Program wprowadzono ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 z późn. zm.)
W ramach programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł 
wypłacane jest  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu 
na kryterium dochodowe. Na pierwsze dziecko możliwe jest 
przyznanie 500 zł tylko w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 800 zł 
ne�o na osobę bądź 1.200 zł ne�o na osobę, jeśli w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę brany jest dochód z roku 
bazowego 2014 roku. Świadczenie przysługuje dzieciom do 18 roku 
życia.
Jak wynika  z danych zawartych w tab. 1. 403 rodziny objęto wspar-
ciem z programu, z czego 32,51 % wszystkich dzieci objętych progra-
mem „Rodzina  500+” (stan na marzec 2017 r.) to  dzieci pierwsze w 
rodzinie. Dość wysoki udział procentowy występujący w Gminie 
Słubice dotyczący liczby dzieci pierwszych wynika z tego, iż gmina 
Słubice położona jest na obszarach rolniczych, gdzie rodziny spełnia-
ją kryterium z uwagi na niskie dochody. 
Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego pochodzą z budże-
tu państwa i wpływają na konto Gminy w sposób systematyczny - 
zgodnie z harmonogramem. 
Zadowalający jest fakt, iż rodziny z terenu gminy Słubice znacząco 
odczuły pomoc programu. Dzięki świadczeniu wychowawczemu 
wiele rodzin pierwszy raz mogło sobie pozwolić na realizację wyma-
rzonych wakacji wspólnie z rodziną czy wyjazd podczas zimowych 
ferii. Wiele dzieci zyskało możliwości korzystania z dodatkowych 
zajęć i rozwoju swoich talentów, na które wcześniej budżet  rodziny 
na to nie pozwalał.

Malwina Kowalewska

Od dnia 1 kwietnia 2016  roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Słubicach rozpoczęło się w ramach programu ”Rodzina 
500+” przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze.
Program to pierwsze uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin, 
którego celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwró-
cenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju a tym 
samym na terenie naszej gminy.
Tab.1. informacja o liczbie rodzin pobierających świadczenie wycho-
wawcze na koniec 31.03.2017 r.

Źródło: opracowanie własne.
Podsumowując realizację programu "Rodzina 500+" na dzień 
31.03.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach  
informuje, że:

PROGRAM „RODZINA 500+” W GMINIE SŁUBICE STAN NA KONIEC MARCA 2017R.

Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze 
naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa 
rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i 
ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas 
wyzwaniem cywilizacyjnym – potrzebuje przemyślanej strategii oraz 
odważnych, dalekowzrocznych działań”.
W gminie Słubice, jako leżącej nad Wisłą, planowanych jest szereg 
działań związanych z Rokiem Rzeki Wisły. Zachęcamy do śledzenia 
strony www.slubice.org.pl na której będziemy na bieżąco informo-
wać na temat poszczególnych działań

Renata Maślanka

22 czerwca 2016 roku Sejm RP podjął uchwałę w sprawie ustano-
wienia roku 2017 -Rokiem Rzeki Wisły. „W 550. rocznicę pierwszego 
wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokole-
niom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali 
tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. W wyniku postanowień II 
pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem 
żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem 
wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata 
historii Polski. Spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit 
gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”, czyniąc z Polski europejską 
potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną. Wisła – Królowa 
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