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gminy na rok 2016 i zmienili statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słubicach. Sołtysi zgłaszali do wójta gminy zapotrze-
bowanie na wyrównanie dróg i uzupełnienie ich w piasek i żwir. 
Zgłoszone zostały także problemy zaśmiecania rowów wzdłuż dróg 
i konieczności naprawy przystanku autobusowego w Budach.

 

Na koniec obrad miała miejsce miła uroczystość: Przewodnicząca 
Rady Gminy przypomniała o Dniu Sołtysa obchodzonym zwykle 11 
marca. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku 
sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę 
sołtysa w polskiej wsi. Z tego względu zostały odczytane listy gratu-
lacyjne od posła na sejm pana Piotra Zgorzelskiego oraz dyrektora 
oddziału regionalnego ARiMR pani Beaty Kalinowskiej. Do życzeń i 
podziękowań dołączył się pan wójt Krzysztof Dylicki, po czym każdy 
sołtys odebrał słodkie podziękowanie w postaci czekoladek.

XVI sesja Rady Gminy
26 kwietnia odbyła się XVI sesja rady gminy. Tematem wiodącym 
były oceny: bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w 
gminie oraz zasobów pomocy społecznej. Obecny na obradach 
komendant posterunku policji w Gąbinie pan Piotr Donarski odpo-
wiedział na nurtujące radnych i sołtysów pytania oraz poinformo-
wał, że w maju będą zintensyfikowane patrole policji na terenie 
gminy Słubice. Pan wójt podkreślił w swojej wypowiedzi zadowole-
nie z  dobrej współpracy z komendantem oraz szybkość reakcji 
policji na zgłoszenia. Gośćmi na tej sesji byli również delegaci 
Mazowieckiej Izby Rolnej: pan Dariusz Nowicki i pan Grzegorz 
Ambroziak, którzy wyjaśnili obecnym, że już w 2012 roku Regional-

XV Sesja Rady Gminy
18 marca odbyła się XV sesja rady gminy, na którą ze względu na 
protesty mieszkańców niezadowolonych ze zmiany rejonu działa-
nia karetki pogotowia ratunkowego została zaproszona pani 
Lucyna Kęsicka dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego w Płocku.
Pani Lucyna Kęsicka wyjaśniła zgromadzonym, że bardzo ubolewa 
nad tym, że tylko jedna gmina z powiatu płockiego nie należy do 
rejonu obsługiwanego przez karetki Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, którym kieruje. Słubice 
należą do terenu obsługiwanego przez niepubliczną firmę „Falck 
Medycyna sp. z o.o.”.  Podkreśliła, że powinniśmy wspólnie walczyć 
u wojewody o zmianę rejonizacji karetek. Wielu mieszkańców 
skarży się na jakość usług firmy Falck. Niestety karetka z innego 
rejonu może działać w nie swoim rejonie tylko, jeśli zachodzi taka 
konieczność, czyli wszystkie pozostałe karetki z rejonu są zajęte. 
Poinformowała obecnych także o kontrolach, które zmuszają do 
tego, aby spełniać określone wymogi, ponieważ zobowiązuje do 
tego posiadany certyfikat ISO. Również pracownicy muszą spełniać 
określone wymogi np. w ciągu pięciu lat muszą zdobyć 200 pkt ze 
szkoleń i dodatkowego kształcenia się. Pani dyrektor Lucyna Kęsic-
ka przypomniała, że za podział rejonów odpowiedzialny jest 
wojewoda i obiecała, że gdy w przyszłym roku rozpoczną się 
rozmowy w tej sprawie natychmiast da znać, aby samorząd mógł 
również zaangażować się i przedstawić swoje stanowisko w tej 
sprawie. Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, sprawozdania z realizacji 
Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok oraz 
informacji o działalności orkiestry dętej przy OSP Słubice. Ponadto 
radni podjęli dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Słubice, uchwałę w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Słubice, zmienili uchwałę budżetową 

Trzymacie w ręku szóste wydanie Słubickiego Biuletynu Informacyjnego. Na łamach gazety przedstawione zosta-
ły najważniejsze informacje o działalności samorządu lokalnego i jednostek podległych na przestrzeni 3 ostatnich 
miesięcy.
Rozpoczynamy pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Słubice – najważniejszym dokumentem lokalnego samorzą-
du, określającym obszary, cele i kierunki dalszego rozwoju. Respektując obowiązujące zasady rozwoju regional-
nego oraz wyzwania przed jakimi stoi nasza gmina, strategia powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania całej 
wspólnoty gminnej.
Na razie na etapie wstępnym jest również realizacja projektu pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji 
Szansą na Wszechstronny Rozwój Gminy Słubice”.

Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w poszczególnych fazach przygotowania tych bardzo ważnych dla gminy dokumentów.
Nasi najmłodsi mieszkańcy rozpoczęli okres wakacji. Korzystając z okazji bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ich bezpieczeństwo podczas 
letniego wypoczynku. Zróbmy wszystko, aby nasze pociechy mogły wrócić do szkoły z radością i uśmiechem na twarzy.
Wakacje to z utęsknieniem wyczekiwany czas nie tylko przez uczniów i nauczycieli, ale myślę, że przez wszystkich mieszkańców naszej 
gminnej wspólnoty. Dlatego też, w tym szczególnym okresie, życzę rolnikom sprzyjającej pogody i dobrych plonów, dzieciom – beztroskiej 
zabawy i bezpiecznych powrotów z letnich wyjazdów, urlopowiczom – udanego wypoczynku. Tym, którzy spędzają czas w domu, miłych 
doznań, przeżyć, wspomnień, abyśmy wszyscy spotkali się po wakacjach z nowymi siłami do działania na rzecz dobra wspólnego.  
Zachęcam do przeczytania Biuletynu w całości i zapoznania się z informacjami dotyczącymi różnorodnych lokalnych działań i wydarzeń.

Krzysztof Dylicki - Wójt
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roku. Zgromadzeni na sesji mieli ponadto możliwość zadawania 
pytań pani Bogusławie Lewandowskiej- kierownik biura powiato-
wego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Pani kierownik poinformowała 
również o kolejnym programie dotyczącym restrukturyzacji 
małych gospodarstw, który prawdopodobnie ruszy w czerwcu 
bieżącego roku. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest
działaniem poprzedzającym podjęcie uchwały w tej sprawie oraz 
kolejnej uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu. Sposób postępowania poprze-
dzającego udzielenie absolutorium jest określony ustawą. Prowa-
dząca obrady XVI sesji przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna  
Milczarek przypomniała radnym, iż Zarządzeniem Wójta Gminy 
Nr 0050.14.2016 z dnia 17 marca 2016 roku zostało przedstawio-
ne Radzie Gminy Słubice sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Słubice i sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za rok 2015 wraz z informacją o 
stanie mienia Gminy Słubice za rok 2015. Następnie, bez zbędnej 
zwłoki, dokumenty te zostały doręczone za pokwitowaniem 
wszystkim Radnym. W dniu 17 maja 2016 roku Komisja Rewizyjna, 
a następnie w dniu 24 maja 2016 roku wszystkie Komisji Rady 
Gminy odbyły posiedzenia, na których podjęły szczegółową dysku-
sję nad wykonaniem budżetu Gminy Słubice za 2015 rok zwracając 
główną uwagę na wykonanie: dochodów, wydatków oraz realiza-
cję inwestycji. Po wyczerpującej tematycznie dyskusji Komisje 
wyraziły pozytywną opinię odnośnie sprawozdań z wykonania 
budżetu za 2015 rok we wszystkich jego aspektach. Do przedłożo-
nego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 
opinię swą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Warszawie (06.04.2016r.). W sprawie sprawozdania wypo-
wiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Wniosek Komisji 
Rewizyjnej przekazany został 17 maja do RIO. Do wypracowanego 
przez komisje wniosku skład orzekający RIO wydał 23 maja br. 
pozytywną opinię. W świetle przedstawionych dokumentów 
szeroko omawianych na posiedzeniach komisji oraz sesji Rada 
Gminy Słubice jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie: wykona-
nia budżetu za 2015 rok a także udzielenia Wójtowi Gminy absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Pani Katarzyna 
Milczarek – Przewodnicząca Rady Gminy, radni: pani Sylwia Górec-
ka i pan Wiesław Milczarek oraz radny Rady Powiatu w Płocku – 
pan Józef Walewski złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Wójtowi 
Gminy Krzysztofowi Dylickiemu. Wójt zabierając głos, złożył 
podziękowania radnym za udzielone absolutorium, a także 
sołtysom oraz za pośrednictwem pani Barbary Kamińskiej – Sekre-
tarz Gminy i pani Henryki Bednarek – Skarbnik Gminy wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy, którzy wraz z nim pracowali na to 
absolutorium, za współpracę w ubiegłym roku budżetowym.

 
Dodatkowo na sesji zmieniano uchwałę budżetową Gminy Słubice 

ny Zarząd Gospodarki Wodnej, bez poinformowania ówczesnego 
starosty płockiego, wójtów i burmistrzów z naszego powiatu oraz 
samorządu rolniczego, wprowadził na znacznym obszarze powiatu 
płockiego Obszary Szczególnie Narażone na odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych na co Mazowiecka Izba Rolnicza ostro zaprote-
stowała. Z jej inicjatywy oraz Starosty Płockiego i Rad Gmin, które 
były zainteresowane i które zaangażowały się mocno w protest, 
udało się w 2012 roku zahamować wprowadzenie OSN w naszym 
powiecie. W naszej gminie wnioskowano o obszary w  obrębie 
geodezyjnym Jamno i w  obrębie geodezyjnym Potok. Wprowadze-
nie OSN wiązało by się z dużymi utrudnieniami dla rolników 
prowadzących swoją działalność, szczególnie produkcję zwierzęcą.   
Są to bardzo duże, dodatkowe koszty, związane z koniecznością 
budowy płyt gnojowych, zakazem formowania pryzm kiszonko-
wych na gruncie, prowadzeniem kart pól: każdy wjazd i wyjazd z 
pola był by notowany. Niespełnienie wymagań mogło by się wiązać 
z utratą dopłat bezpośrednich. 28 października 2015 roku Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej pod naciskiem Komisji Europej-
skiej, która nakazała podwyższenie zagęszczenia obszarów na 
terenie kraju, rozporządzeniem przywrócił obszary, które były 
wcześniej cofnięte. Zostały one wprowadzone bez konsultacji z 
samorządem rolniczym lub gminnym czy powiatowym. W tej 
sprawie Mazowiecka Izba Rolnicza poinformowała starostę, gminy 
i niektórych radnych, a także wystosowała protest do ministra 
rolnictwa, ministra środowiska i Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej nie tylko ze względu na obszary, ale także na sposób w jaki 
zostało to wprowadzone: bez konsultacji, bez poboru próbek. 
Niestety, ani w Ministerstwie Ochrony Środowiska, ani w Regional-
nym Zarządzie Gospodarki Wodnej, ani w Ministerstwie Rolnictwa 
nikt nie wie, gdzie będą wyznaczone obszary po 1 maja br. Trwają 
prace nad nową ustawą prawo wodne, która przewidywałaby 
wprowadzenie obszarów OSN na terenie całej Polski bez konse-
kwencji dla rolników. Wspólnie z wójtem zostało złożone zapyta-
nie, a jednocześnie protest do dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na jakiej podstawie zostały w 
naszej gminie wyznaczone te obszary.

Punkt „sprawy różne” został zdominowany przez temat organizacji 
powiatowego Dnia Ziemi  w Słubicach oraz przygotowań stoisk 
sołeckich z różnego rodzaju potrawami regionalnymi. Ponadto 
zostały uchwalone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i 
uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2016.

XVII sesja Rady Gminy
31 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XVII sesja Rady 
Gminy. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015 oraz 
informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2015 
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nia ogródków z powodu deficytów wody. Ze względu na piekarnię 
w Słubicach nie można zakręcić wody w nocy tak by zbiornik się 
napełnił i w dzień woda była dla mieszkańców. Sprawa zbudowania-
nowej stacji uzdatniania wody w Alfonsowie jest ciągle w toku 
załatwiania dokumentów. 
Obecny na sesji pan Józef Walewski – radny powiatu w Płocku 
poinformował, że powiat przeznaczył 1 milion zł na remont drogi 
Sanniki-Słubice oraz na drogę Jamno-Potok.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przekazane do Oddziału Prawnego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a te które wymagają 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
zostały przekazane do publikacji. Podjęte uchwały zostały opubli-
kowane na stronie internetowej gminy: www.ugslubice.bip.org.pl 
w zakładce „Uchwały”.

red.

na 2016 rok, zmieniano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Słubice na lata 2016-2024 oraz podjęto uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słubice w 
przedmiocie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Słubice na lata 2016-2024”.
Na sesji poruszono także temat wyjazdowego posiedzenia Komisji 
do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewod-
nictwem starosty, które odbyło się w remizie OSP Wiączemin 
Polski. Wg słów pana radnego Sławomira Januszewskiego spotka-
nie to nie uspokoiło mieszkańców co do bezpieczeństwa nad rzeką Wisłą. 
Drugim tematem, który wzbudził wiele emocji wśród obradują-
cych była susza i związany z tym brak wody w niektórych miejsco-
wościach w gminie lub jej bardzo słabe ciśnienie. Padł pomysł 
wysłania apelu do mieszkańców, by oszczędzali wodę. Pan wójt 
wyjaśnił, że nie ma prawnej możliwości zabronienia mieszkańcom podlewa- 

dotyczy nie tylko poboczy przy drogach publicznych, ale również 
lasów. Niepokój mieszkańców budzi wzrastająca ilość dzikich 
zwierząt, które powodują zniszczenia dróg i upraw. Mieszkańcy 
poruszyli, istotny dla gminy, temat zagospodarowania terenu w 
centrum Słubic w pobliżu kościoła. Wskazano ponadto  na potrze-
bę utwardzenia parkingu, przy Szkole Podstawowej w Słubicach. W 
dyskusji, w kilku sołectwach, zwrócono uwagę na problem związa-
ny z małą ilością lekarzy specjalistów w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „SANUS” w Słubicach. Padła propozycja zatrud-
nienia większej ilości lekarzy specjalistów w ramach NFZ. Miesz-
kańcy z terenów zalewowych poruszyli kwestię dotyczącą wykupu, 
przez Skarb Państwa, gruntów za wałem. W dyskusji poruszono 
również temat Internetu szerokopasmowego, warunków przyłą-
czenia do sieci oraz kosztów jakie będą  wiązały się z inwestycją, 
dla indywidualnego odbiorcy. 

Na dwóch zebraniach zakwestionowano sposób wyrównywania 
dróg gruntowych w sołectwach, przez równiarkę. Podczas zebrania 
w miejscowości  Piotrkówek  mieszkańcy zasygnalizowali potrzebę 
zagospodarowania terenu, przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku.
Zebrania przebiegały w miłej atmosferze i opierały się na meryto-
rycznej dyskusji. Pozwoliły na bezpośredni kontakt władz gminy z 
mieszkańcami. Umożliwiły wyjaśnienie wielu istniejących proble-
mów, oraz poznanie nowych pomysłów na rozwój poszczególnych 
sołectw. Na większość wniosków, zgłoszonych w trakcie zebrania, 
udzielono wyjaśnień i informacji.
Niepokój budzi fakt, że coraz mniej osób uczestniczy w zebraniach. 
Najlepszą frekwencję podczas tegorocznych spotkań Wójta z 
mieszkańcami, uzyskało sołectwo Łaziska. W zebraniu wiejskim 
sołectwa wzięło udział 24 mieszkańców.                                       red.  

Dylematy podczas zebrań wiejskich.
W poniedziałek, 4 kwietnia 2016 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Słubice, z inicjatywy Wójta Gminy Słubice Krzysztofa Dylickiego, 
odbyła się pierwsza w tym roku narada, z sołtysami. Spotkanie 
miało charakter organizacyjny. Jego przewodnim i  głównym celem 
było ustalenie i potwierdzenie wcześniej ustalonych, terminów 
zebrań wiejskich oraz spraw związanych z przygotowaniem zapla-
nowanych na 8 maja br. uroczystości. Zaproszenie na spotkanie 
przyjęło czternastu sołtysów. W naradzie uczestniczyli: Wójt 
Gminy - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy  - Katarzyna 
Milczarek, Sekretarz Gminy – Barbara Kamińska, Skarbnik Gminy – 
Henryka Bednarek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Jacek Laska, podinspektor tut. Urzędu Nikola Jaros. 
Stosownie do ustaleń podjętych na naradzie, w dniach od 8 kwiet-
nia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r., w godzinach popołudniowych, 
we wszystkich osiemnastu sołectwach gminy Słubice przeprowa-
dzone zostały zebrania wiejskie. Porządek zebrań obejmował 
następujące tematy:
1. Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Słubice na 2016 r.
2. Wykonanie budżetu gminy Słubice za 2015 r.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Słubice od początku 
kadencji do końca 2015 roku. 
4. Informacja na temat realizacji w gminie Programu rodzinnego 
500 plus.
5. Sprawy różne.
W trakcie zebrań mieszkańcy przedstawiali swoje postulaty oraz 
mieli okazję czynnie uczestniczyć w dyskusji z panem Wójtem 
Krzysztofem Dylickim. W spotkaniu brali udział radni, w tym 
przewodnicząca, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji.
Jedną z najczęściej poruszanych spraw przez mieszkańców był zły 
stan dróg i poboczy, w poszczególnych sołectwach. Zasygnalizowa-
no problem nadmiernej ilości krzewów, gałęzi drzew, które utrud-
niają widoczność na drogach. Ponadto zwrócono uwagę na potrze-
by inwestycyjne, dotyczące m. in. oświetlenia, ścieżek rowerowych 
jak również budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy 
dróg w sołectwach: Alfonsów, Grabowiec (G15), Wiączemin Polski (G1)
Znaczna część dyskusji, w wielu sołectwach, zdominowana została 
przez sprawy, związane z ochroną środowiska. Zasygnalizowano 
pojawienie się, na terenie gminy „dzikich wysypisk”. Zaśmiecanie 
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zaangażowania nie tylko odpowiednich władz publicznych, lecz 
również innych osób i podmiotów, których szeroko pojęte interesy 
spotykają się na obszarze rewitalizacji. Społeczność lokalna lepiej 
identyfikuje się z realizowanymi działaniami jeśli chociażby w 
minimalnym stopniu ma na nie wpływ.
Warto w tym miejscu podkreślić, że rewitalizacja ma rozwiązywać 
problemy danego obszaru związane ze wszystkimi sferami, a nie 
jedną z nich.
Dlatego też nie można mówić o rewitalizacji w miejscu, gdzie 
planowane są do wdrożenia jedynie przedsięwzięcia związane np. 
z remontem zniszczonych budynków, czy budową infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, a pomijające działania bezpośrednio 
wpływające pozytywnie na rozwój ekonomiczny i społeczny 
danego obszaru. Wręcz przeciwnie, działania infrastrukturalne 
powinny być narzędziem do osiągnięcia celów ekonomicznych i 
społecznych i być tym celom podporządkowane. Proces rewitali-
zacji musi być prowadzony we współpracy podmiotów reprezen-
tujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: 
podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), 
lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji 
pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter 
kompleksowy, to znaczy w jej ramach prowadzony jest szereg 
wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniają-
cych działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytyw-
nej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Z pewnością komplek-
sowy remont nawet najbardziej zniszczonego, ale tylko jednego, 
budynku nie może być uznany za rewitalizację. Celem działań 
rewitalizacyjnych jest najczęściej znalezienie dla danego terenu 
nowego zastosowania lub przywrócenie jego pierwotnego stanu i 
funkcji, tak, aby wykorzystać jego potencjał.
Na czym polega projekt?
Projekt polega na wsparciu merytorycznym Gminy w opracowa-
niu programu rewitalizacji. Niezwykle istotnym elementem tego 
projektu jest proces konsultacji społecznych. Jest to proces, w 
którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 
informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć. Do monitoro-
wania i procesu koordynacji realizacji programu rewitalizacji, Wójt 
Gminy powoła Komitet ds. rewitalizacji, złożony z przedstawicieli 
władz, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przed-
siębiorców i mieszkańców. Wsparcie merytoryczne w opracowa-
niu programu zapewni profesjonalny podmiot zewnętrzny. W 
ramach projektu odbędą się również spotkania z mieszkańcami, 
warsztaty i debaty dotyczące rewitalizacji w gminie. O wszystkich 
działaniach rewitalizacyjnych, w tym organizowanych spotkaniach  
będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej: 
www.slubice.org.pl.  Zgodnie z ideą dwukierunkowej komunikacji 
władze miast muszą prowadzić konsultacje w sposób obejmujący 
nie tylko przedstawienie planów, ale także wysłuchanie opinii na 
ich temat, analizę możliwości uwzględnienia postulatów, ich 
ewentualne zmodyfikowanie i poinformowanie mieszkańców o 
ostatecznej decyzji. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców w aktywne włączenie się w procesy rewitalizacyjne 
na terenie Gminy Słubice. Dlatego wkrótce, za pośrednictwem 
sołtysów, radnych i przedstawicieli gminy, trafią do Państwa ankie-
ty, które pomogą w opracowaniu programu rewitalizacji. Ankiety 
będą również dostępne na stronie internetowej Gminy oraz w 
Urzędzie Gminy, pokój nr 11.
Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do wypełnienia tych 
anonimowych ankiet i ich zwrotu do Urzędu Gminy Słubice 
osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Państwa przedstawi-
cieli. Państwa uwagi i sugestie stanowić będą niezwykle cenną 
informację  i pozwolą na opracowanie programu rewitalizacji, 
który będzie uwzględniał głos społeczności lokalnej i służył 
wszechstronnemu rozwojowi Gminy Słubice, naszej Małej Ojczyzny.

red. 
 

„Opracowanie programu rewitalizacji szansą na wszechstronny 
rozwój Gminy Słubice”…to tytuł projektu, który uzyskał pozytyw-
na ocenę w konkursie organizowanym przez Mazowiecką Jednost-
kę Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie projektów 
rewitalizacyjnych jest procesem trudnym i długotrwałym. Z tego 
względu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zaprosze-
nie Ministra Rozwoju do współpracy wspierającej gminy w 
uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu lub zaktuali-
zowaniu programów rewitalizacji, w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014-2020. Spośród 98 projektów z 
terenu województwa mazowieckiego rekomendowanych do 
dofinansowania, Gmina Słubice zajęła 8 miejsce. 
16 czerwca 2016r. umowę na dofinansowanie opracowania 
programu rewitalizacji dla Gminy Słubice, podpisał wójt  Krzysztof 
Dylicki. Całkowita wartość projektu to 25.000 zł z czego dofinan-
sowanie ze środków unijnych wyniesie 90%. Warto podkreślić, że 
gmina, która będzie dysponować takim programem rewitalizacji, 
zwiększa swoje szanse w konkursach na pozyskiwanie funduszy 
unijnych na inne przedsięwzięcia, uzyskując z tego tytułu dodat-
kowe punkty. 
Czym jest rewitalizacja?
Koncepcja rewitalizacji powstała w USA w połowie XX wieku. W 
warunkach amerykańskich od lat 60. pojęcie to odnosiło się 
głównie do działań podejmowanych przez lokalną administrację 
ze współpracy z prywatnymi firmami, które na celu miały ekono-
miczne ożywienie miejskiej dzielnicy i powiększenie uzyskiwane-
go z niej dochodu. W ostatnich dziesięcioleciach pojęcie rewitali-
zacji zaczęto rozumieć szerzej, uwzględniając działania mające na 
celu ochronę wartości kulturowych i materialnych zabytków. 
Obecnie działania rewitalizacyjne rozumiane są jako działania 
prowadzące do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego, w tym walki z wykluczeniem społecznym. 
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 
uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych 
potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wielolet-
nim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy 
władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we 
współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu 
procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: 
wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 
zewnętrznie (z lokalnymi politykamsektorowymi, np. transporto-
wą, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumen-
tów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji 
wymagane jest m.in.: uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego 
elementu całościowej wizji rozwoju gminy;  pełna diagnoza służą-
ca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go 
problemów, ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań 
rewitalizacyjnych; właściwy dobór narzędzi i interwencji do 
potrzeb oraz uwarunkowań danego obszaru;  zsynchronizowanie 
działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjo-
nalnej,technicznej, środowiskowej; koordynacja prowadzonych 
działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitaliza-
cji; włączenie partnerów w procesy programowania i realizacji 
projektów rewitalizacyjnych.  
Rewitalizacja, stanowiąca zasadniczo zadanie publiczne, prowa-
dzona ma być nie tylko przez podmioty publiczne, lecz przez 
interesariuszy tego procesu. Deklaracja ta podkreśla złożoność 
procesu rewitalizacji, który dla pełnego powodzenia wymaga 
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znaleźć, mieć ciekawy pomysł na działanie i stworzyć projekt, 
który ma szanse zainteresować szersze grono odbiorców. 
„FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych 

Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest szansą dla 
wielu grup społecznych na działania, których bez tego nie mogły-
by podjąć. Takie szanse stwarzają różne źródła. Wystarczy tylko je 
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„trybuną honorową” stał się barwnym korowodem ludzi z różnych
kontynentów. W trakcie imprezy można było głosować na najcie-
kawiej zaprezentowany kraj. W tym miejscu grupa KaBaJa ogłasza, 
że w tym konkursie zwyciężyły klasy, które reprezentowały 
HAWAJE. Nagrodą będzie wspólny wyjazd na imprezę sportową 
we wrześniu br. Przemarsz wszystkich uczniów zakończył się 
zapaleniem „znicza olimpijskiego”, który przygotowali (i nad 
bezpieczeństwem czuwali) strażacy z OSP w Słubicach, za co im 
serdecznie dziękujemy. 
W trakcie całej imprezy dzieci, oprócz obiadu, mogły skosztować 
słodkich wypieków swoich mam, ponieważ rodzice dzieci z każdej 
szkoły zadbały o to aby ich pociechy miały prawdziwie słodki Dzień 
Dziecka. Zdrowe, naturalne, gaszące pragnienie, podczas sporto-
wych wyczynów soki, ufundował p. Andrzej Markiewicz. Wszyscy 
ogromnie dziękujemy za tę szczerość i pomoc bez mrugnięcia oka.
Przebieg tej imprezy będzie można wkrótce zobaczyć w interne-
cie, ponieważ zostanie zrealizowany krótki klip opowiadający o 
naszych działaniach.
W związku z bardzo pozytywnym odbiorem projektu,  pojawił się 
nowy pomysł, aby we wrześniu przeprowadzić kolejny konkurs 
wiedzy o Igrzyskach w Rio de Janeiro. Wszystkich zainteresowa-
nych wzięciem udziału zachęcamy do bacznego śledzenia rywali-
zacji sportowych w wakacje.
Mamy nadzieję, że grupa KaBaJa zachęciła swoimi działaniami 
innych. Każdy może coś zrobić dla społeczności, w której mieszka. 
Trzeba tylko mieć chęć do aktywności i pomysł na działania.

Katarzyna Milczarek

 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomoco-
wych działających na terenie województwa mazowieckiego. 
Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji 
Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzy-
szenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w 
życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, 
ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograni-
czony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. 
Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz 
swojej społeczności.”
W tegorocznej edycji konkursu, w ramach FIO Mazowsze Lokal-
nie, nieformalna grupa KaBaJa, w skład której weszli: Katarzyna 
Milczarek, Bartosz Jachowicz i Jacek Domżałowicz zgłosiła swój 
projekt pt. „Igrzyska Uśmiechu”. Projekt przeszedł pozytywną 
ocenę, a grupa w kolejnym etapie zaprezentowała się przed 
lokalną komisją w Płocku. Efektem było pozyskanie 5 tys. zł na 
działania dla młodzieży z terenu gminy Słubice. Projekt zintegro-
wał wiele środowisk i był znaczącym wsparciem przy organizacji 
Gminnego Dnia Dziecka. 
W ramach tego projektu grupa przeprowadziła, we współpracy z 
Dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy, 
konkurs plastyczny nt. „Słubice jutra”. Nagrodzone przez jury prace 
stanowią wystawę w „Galerii pod chmurką”. Treść prac młodych 
artystów- plastyków to ciekawostka dla wszystkich i odpowiedź na 
pytanie jak młode pokolenie widzi naszą miejscowość w przyszłości. 
Kolejnym punktem projektu było skupienie uwagi na sporcie. Jak 
wiadomo, w tym roku, będą się odbywać Letnie Igrzyska Olimpij-
skie w Rio de Janeiro. Dlatego ogłoszony konkurs wiedzy o letnich 
igrzyskach olimpijskich zainteresował wielu chętnych, aby spraw-
dzić swoje wiadomości w tym zakresie. Pomoc nauczycieli wycho-
wania fizycznego w przeprowadzeniu tego konkursu okazała się 
niezbędna. Grupa KaBaJa bardzo wszystkim dziękuje i ma nadzie-
ję, że laureaci tego konkursu są usatysfakcjonowani sportowymi 
nagrodami za swój wysiłek.
Był to przedsmak imprezy zintegrowanej z całym projektem. 
Gminny Dzień Dziecka organizowany przez GOPS i wszystkie 
placówki oświatowe w gminie został wzbogacony o wiele atrakcji 
dzięki współpracy z grupą KaBaJa i realizacji pomysłu zawartego w 
projekcie. Impreza bowiem odbyła się na wzór letnich igrzysk 
olimpijskich. Tak więc w Dniu Dziecka do Słubic „przybyły” repre-
zentacje różnych krajów. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami i 
rodzicami pieczołowicie i z ogromnym zaangażowaniem przygoto-
wała ciekawe prezentacje, które sprawiły że przemarsz przed tzw. 

  

znaleźć, mieć ciekawy pomysł na działanie i stworzyć projekt, 
który ma szanse zainteresować szersze grono odbiorców. 
„FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych 

Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest szansą dla 
wielu grup społecznych na działania, których bez tego nie mogły-
by podjąć. Takie szanse stwarzają różne źródła. Wystarczy tylko je 

w kategorii uczniów z klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce - Maria Ziółkowska uczennica II kl. Szkoły Podstawowej w 
Słubicach
II miejsce - Zuzanna Kordalewska uczennica II kl. Szkoły Podstawo-
wej w Słubicach

Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne wersety”
4 kwietnia 2016 r. o godzinie 16 w sali kulturalno-oświatowej 
rozpoczęły się zmagania najlepszych recytatorów z gminy Słubice 
w ramach konkursu "Wiosenne wersety". Konkurs ten zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach był zarazem 
kwalifikacją gminną do eliminacji rejonowych powiatowego 
onkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem", który już po 
raz 38 zorganizowała Książnica Płocka. Tegoroczny konkurs recyta-
torski poświęcony był „życiu” w każdym jego wymiarze. W 
pracach Komisji Konkursowej udział wzięły: p. Barbara Gołaszew-
ska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II, p. 
Jolanta Sokołowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach, 
p. Grażyna Bartos - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach 
oraz p. Sylwia Górecka - młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Słubicach.  Komisja Konkursowa wyłoniła nastę-
pujących laureatów gminnego konkursu recytatorskiego "Wio-
senne wersety": 
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JACEK I KASIA w TLE BANER 
jakieś zdjęćie



 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomoco-
wych działających na terenie województwa mazowieckiego. 
Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji 
Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzy-
szenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w 
życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, 
ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograni-
czony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. 
Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz 
swojej społeczności.”
W tegorocznej edycji konkursu, w ramach FIO Mazowsze Lokal-
nie, nieformalna grupa KaBaJa, w skład której weszli: Katarzyna 
Milczarek, Bartosz Jachowicz i Jacek Domżałowicz zgłosiła swój 
projekt pt. „Igrzyska Uśmiechu”. Projekt przeszedł pozytywną 
ocenę, a grupa w kolejnym etapie zaprezentowała się przed 
lokalną komisją w Płocku. Efektem było pozyskanie 5 tys. zł na 
działania dla młodzieży z terenu gminy Słubice. Projekt zintegro-
wał wiele środowisk i był znaczącym wsparciem przy organizacji 
Gminnego Dnia Dziecka. 
W ramach tego projektu grupa przeprowadziła, we współpracy z 
Dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy, 
konkurs plastyczny nt. „Słubice jutra”. Nagrodzone przez jury prace 
stanowią wystawę w „Galerii pod chmurką”. Treść prac młodych 
artystów- plastyków to ciekawostka dla wszystkich i odpowiedź na 
pytanie jak młode pokolenie widzi naszą miejscowość w przyszłości. 
Kolejnym punktem projektu było skupienie uwagi na sporcie. Jak 
wiadomo, w tym roku, będą się odbywać Letnie Igrzyska Olimpij-
skie w Rio de Janeiro. Dlatego ogłoszony konkurs wiedzy o letnich 
igrzyskach olimpijskich zainteresował wielu chętnych, aby spraw-
dzić swoje wiadomości w tym zakresie. Pomoc nauczycieli wycho-
wania fizycznego w przeprowadzeniu tego konkursu okazała się 
niezbędna. Grupa KaBaJa bardzo wszystkim dziękuje i ma nadzie-
ję, że laureaci tego konkursu są usatysfakcjonowani sportowymi 
nagrodami za swój wysiłek.
Był to przedsmak imprezy zintegrowanej z całym projektem. 
Gminny Dzień Dziecka organizowany przez GOPS i wszystkie 
placówki oświatowe w gminie został wzbogacony o wiele atrakcji 
dzięki współpracy z grupą KaBaJa i realizacji pomysłu zawartego w 
projekcie. Impreza bowiem odbyła się na wzór letnich igrzysk 
olimpijskich. Tak więc w Dniu Dziecka do Słubic „przybyły” repre-
zentacje różnych krajów. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami i 
rodzicami pieczołowicie i z ogromnym zaangażowaniem przygoto-
wała ciekawe prezentacje, które sprawiły że przemarsz przed tzw. 

  

Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne wersety”
4 kwietnia 2016 r. o godzinie 16 w sali kulturalno-oświatowej 
rozpoczęły się zmagania najlepszych recytatorów z gminy Słubice 
w ramach konkursu "Wiosenne wersety". Konkurs ten zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach był zarazem 
kwalifikacją gminną do eliminacji rejonowych powiatowego 
onkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem", który już po 
raz 38 zorganizowała Książnica Płocka. Tegoroczny konkurs recyta-
torski poświęcony był „życiu” w każdym jego wymiarze. W 
pracach Komisji Konkursowej udział wzięły: p. Barbara Gołaszew-
ska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II, p. 
Jolanta Sokołowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach, 
p. Grażyna Bartos - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach 
oraz p. Sylwia Górecka - młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Słubicach.  Komisja Konkursowa wyłoniła nastę-
pujących laureatów gminnego konkursu recytatorskiego "Wio-
senne wersety": 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zgłosiła się również do 
ogólnopolskiej akcji "Czytam w podróży...Herberta" organizowa-
nej już po raz czwarty przez Fundacje im. Zbigniewa Herberta. 
Każdy, kto w dniu 6 i 7 kwietnia przybył do naszej biblioteki otrzy-
mał specjalne okolicznościowe zakładki do książek z fragmentami 
wierszy poety.
Nawiązując do 1050. rocznicy Chrztu Polski z inicjatywy Książnicy 
Płockiej w 72 miejscach na terenie Płocka i powiatu płockiego, 
dokładnie w samo południe 14 kwietnia przez łącznie 1050 minut 
czytano literackie i historyczne teksty odnoszące się do przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I. Nasza Biblioteka włączyła się do akcji 
„1050/1050” i pomogła zorganizować spotkanie czytelnicze w 
Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie. Nauczyciele ze szkoły w 
Mocarzewie odczytali dzieciom tekst Wojciecha Widłaka „Dziecko 
poznaje historię Polski”. Społeczność naszej biblioteki za włącze-
nie się do akcji otrzymała pamiątkowy adres z podziękowaniami 
od Joanny Banasiak dyrektor Książnicy Płockiej.

Konferencja użytkowników Maka+ w Warszawie
W dniu 6 kwietnia 2016 r. Artur Bedyk dyrektor słubickiej bibliote-
ki oraz Sylwia Górecka młodszy bibliotekarz uczestniczyli w konfe-
rencji MAK+, współorganizowanej przez Instytut Książki oraz 
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Woje-
wództwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze 
z całego Mazowsza, zarówno ci korzystający z MAK-a+, jak i zainte-
resowani systemem. Należy podkreślić, że nasza biblioteka jest 
jedną z pierwszych placówek na Mazowszu, która w całości skom-
puteryzowała prace biblioteczne i wdrożyła system Mak+. Przy 
okazji konferencji rozmawialiśmy z administratorami wojewódzki-
mi i twórcami Maka+ o nowinkach technicznych w systemie 
bibliotecznym, które już na jesieni b.r. mamy nadzieję jako pierwsi 
w Polsce uruchomić i przetestować w naszej słubickiej bibliotece.

Reprezentanci biblioteki koncertują na festynie 
"XVII Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach"

W dniu 8 maja 2016 r. podczas festynu "XVII Powiatowy Dzień 
Ziemi w Słubicach" wystąpił reprezentujący nasza bibliotekę 
zespół "Young Angel". Zespół "Young Angel" powstał przy okazji 
realizacji projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece". Jest znakomitym 
przykładem na to w jaki sposób można w bibliotece rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania. Już drugi rok członkowie zespołu 
regularnie spotykają się w bibliotece na wspólnym muzykowaniu. 
Zespół ma już za sobą kilka publicznych występów. Tym razem 
mógł zaprezentować się podczas koncertu plenerowego. Zespół 
wystąpił w składzie: Anna Kiełbasa - śpiew, Radosław Kiełbasa - 
gitara, Kamil Brzoza - gitara, Piotr Sikora - instrumenty perkusyjne.

Biblioteczne wieczory filmowe
Zapraszamy mieszkańców gminy do naszego bibliotecznego kina. 
Wszystkie pokazy odbywające się w bibliotece średnio raz w 
miesiącu są bezpłatne a informacje o nich znajdują się na naszej 
stronie internetowej, facebookowej oraz w gablotach ogłoszeń w 
bibliotece. Biblioteka posiada licencję na organizowanie publicz-
nych pokazów filmowych w swojej sali przy ul. Krakowskiej 2 w 
Słubicach. 13 kwietnia 2016 r. mogliśmy zobaczyć nową ekraniza-
cję najsłynniejszej historii świata, historii która ukazuje życie 
Chrystusa – od narodzin przez Jego nauczanie, ukrzyżowanie aż 
po zmartwychwstanie, pt. „Syn Boży”. 13 maja 2016 r. o godzinie 
18 w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 rozpoczął się w naszej 
bibliotece maraton filmowy. Widzowie, którzy tego dnia przybyli 
do biblioteki mogli zobaczyć dwie komedie romantyczne, których 
bohaterką była Bridget Jones. Widzowie w przerwie pomiędzy 
projekcjami mogli poczęstować się w bibliotece gorącą herbatą i 
kawą. Już wkrótce kolejne spotkanie w naszym bibliotecznym 
kinie. Serdecznie zapraszamy!

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tydzień Bibliotek 2016
9 maja 2016 r. uroczyście obchodziliśmy przypadający dzień wcze-
śniej Dzień Bibliotekarza. Już od samego rana gościliśmy w biblio-
tece przedstawicieli naszego lokalnego samorządu. Z życzeniami 
dla wszystkich pracowników słubickiej biblioteki oraz z wielkim 
okolicznościowym tortem przybyli: Przewodnicząca Rady Gminy  

Wyróżnienia otrzymały: Maja Robak uczennica III kl. Szkoły 
Podstawowej w Świniarach oraz Roksana Lange uczennica kl. II 
Szkoły Podstawowej w Słubicach
w kategorii uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce - Daria Wiśniewska - uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej 
w Słubicach
II miejsce - Maja Pych - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w 
Słubicach
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Cichosz - uczennica kl. V Szkoły 
Podstawowej w Słubicach oraz Franciszek Pawluk - uczeń kl. IV 
Szkoły Podstawowej w Słubicach 
W kategorii uczniów gimnazjum rywalizacja się nie odbyła, ponie-
waż chęć udziału zadeklarowała tylko jedna osoba, która automa-
tycznie została zakwalifikowana do eliminacji rejonowych. Wszy-
scy laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne 
wersety" jednocześnie uzyskali kwalifikacje do eliminacji rejono-
wych konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem". Bardzo 
dziękujemy Komisji Konkursowej i Księgarni "Edyp" za ufundowa-
nie nagród w konkursie.
Eliminacje rejonowe Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być 
człowiekiem”.
W dniu 14.04.2016 roku odbyły się rejonowe eliminacje do 
konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowiekiem". Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 67 uczestników, uczniów ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu miasta i gminy Gąbin, z gminy Łąck i z gminy 
Słubice. Recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Jacek Mąka - Aktor Teatru Dramatycznego w Płocku, Olga Barań-
ska-Tomkowska  - Przedstawiciel MDK w Płocku, Artur Bedyk - 
Dyrektor GBP w Słubicach, Stanisław Guziak - Dyrektor MGBP w 
Gąbinie, Iwona Adamczyk - Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Sannikach, Monika Cichońska - Dyrektor GBP w Szczawinie 
Kościelnym, Barbara Golus - Dyrektor GBP w Sannikach i GOK w   
Sannikach, Filip Marciniak  - Nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gąbinie, Maria Olszewska  - Bibliotekarz Zespołu Szkół im. St. 
Staszica w Gąbinie. Konkurs otworzyli Ewa Lewandowska kustosz 
MGBP w Gąbinie oraz  Krzysztof Jadczak Burmistrz Miasta Gminy 
Gąbin. Podczas konkursu bardzo udanie zaprezentowali się min. 
uczniowie reprezentujący Gminę Słubice.
W drugiej kategorii wiekowej (tj. klasy IV –VI Szkoła Podstawowa):
•Miejsce I – Pawluk Franciszek – Szkoła Podstawowa w Słubicach, 
•Miejsce II – Witkowska Magdalena – Szkoła Podstawowa w Borkach,
•Miejsce III – Wiśniewska Daria - Szkoła Podstawowa w Słubicach, 
Wyróżnienie: Cichosz Magdalena - Szkoła Podstawowa w Słubicach. 
W drugiej kategorii wiekowej (tj. klasy I –III Gimnazjum):
•Miejsce I –Obidowska Łucja - Gimnazjum w Gąbinie, 
•Miejsce II- Rzepka Krystian - Gimnazjum w Gąbinie,
•Miejsce III – Kowalik Izabela - Gimnazjum w Słubicach.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Sannikach odbyły się kolejne rejonowe 
eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Tym 
razem Komisja Konkursowa oceniała najlepszych recytatorów ze szkól 
podstawowych z Sannik, Osmolina, Iłowa, Pacyny, Kaptur, Szczawina 
Kościelnego oraz z gimnazjum z Iłowa. W pracach rejonowego jury 
ponownie brał udział  Artur Bedyk - dyrektor GBP w Słubicach.
Akcja „Żonkile”, „Czytam w podróży… Herberta” i „1050/1050”
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach chętnie włącza się do 
ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo oraz pielęgnują-
cych pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Już po raz 
czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum 
POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. 
19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za 
granicą wolontariusze rozdawali papierowe żonkile – symbol 
pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim. W słubic-
kiej bibliotece każda osoba, która 19 kwietnia przybyła do naszej 
placówki otrzymała kotylion - żółte żonkile, które zostały wykona-
ne przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
"Dom na szlaku" w Załuskowie. Bardzo dziękujemy młodzieży za 
zaangażowanie i upamiętnienie w ten sposób żołnierzy walczą-
cych w getcie warszawskim. 



Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zgłosiła się również do 
ogólnopolskiej akcji "Czytam w podróży...Herberta" organizowa-
nej już po raz czwarty przez Fundacje im. Zbigniewa Herberta. 
Każdy, kto w dniu 6 i 7 kwietnia przybył do naszej biblioteki otrzy-
mał specjalne okolicznościowe zakładki do książek z fragmentami 
wierszy poety.
Nawiązując do 1050. rocznicy Chrztu Polski z inicjatywy Książnicy 
Płockiej w 72 miejscach na terenie Płocka i powiatu płockiego, 
dokładnie w samo południe 14 kwietnia przez łącznie 1050 minut 
czytano literackie i historyczne teksty odnoszące się do przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I. Nasza Biblioteka włączyła się do akcji 
„1050/1050” i pomogła zorganizować spotkanie czytelnicze w 
Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie. Nauczyciele ze szkoły w 
Mocarzewie odczytali dzieciom tekst Wojciecha Widłaka „Dziecko 
poznaje historię Polski”. Społeczność naszej biblioteki za włącze-
nie się do akcji otrzymała pamiątkowy adres z podziękowaniami 
od Joanny Banasiak dyrektor Książnicy Płockiej.

Konferencja użytkowników Maka+ w Warszawie
W dniu 6 kwietnia 2016 r. Artur Bedyk dyrektor słubickiej bibliote-
ki oraz Sylwia Górecka młodszy bibliotekarz uczestniczyli w konfe-
rencji MAK+, współorganizowanej przez Instytut Książki oraz 
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Woje-
wództwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze 
z całego Mazowsza, zarówno ci korzystający z MAK-a+, jak i zainte-
resowani systemem. Należy podkreślić, że nasza biblioteka jest 
jedną z pierwszych placówek na Mazowszu, która w całości skom-
puteryzowała prace biblioteczne i wdrożyła system Mak+. Przy 
okazji konferencji rozmawialiśmy z administratorami wojewódzki-
mi i twórcami Maka+ o nowinkach technicznych w systemie 
bibliotecznym, które już na jesieni b.r. mamy nadzieję jako pierwsi 
w Polsce uruchomić i przetestować w naszej słubickiej bibliotece.

Reprezentanci biblioteki koncertują na festynie 
"XVII Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach"

W dniu 8 maja 2016 r. podczas festynu "XVII Powiatowy Dzień 
Ziemi w Słubicach" wystąpił reprezentujący nasza bibliotekę 
zespół "Young Angel". Zespół "Young Angel" powstał przy okazji 
realizacji projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece". Jest znakomitym 
przykładem na to w jaki sposób można w bibliotece rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania. Już drugi rok członkowie zespołu 
regularnie spotykają się w bibliotece na wspólnym muzykowaniu. 
Zespół ma już za sobą kilka publicznych występów. Tym razem 
mógł zaprezentować się podczas koncertu plenerowego. Zespół 
wystąpił w składzie: Anna Kiełbasa - śpiew, Radosław Kiełbasa - 
gitara, Kamil Brzoza - gitara, Piotr Sikora - instrumenty perkusyjne.

Biblioteczne wieczory filmowe
Zapraszamy mieszkańców gminy do naszego bibliotecznego kina. 
Wszystkie pokazy odbywające się w bibliotece średnio raz w 
miesiącu są bezpłatne a informacje o nich znajdują się na naszej 
stronie internetowej, facebookowej oraz w gablotach ogłoszeń w 
bibliotece. Biblioteka posiada licencję na organizowanie publicz-
nych pokazów filmowych w swojej sali przy ul. Krakowskiej 2 w 
Słubicach. 13 kwietnia 2016 r. mogliśmy zobaczyć nową ekraniza-
cję najsłynniejszej historii świata, historii która ukazuje życie 
Chrystusa – od narodzin przez Jego nauczanie, ukrzyżowanie aż 
po zmartwychwstanie, pt. „Syn Boży”. 13 maja 2016 r. o godzinie 
18 w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 rozpoczął się w naszej 
bibliotece maraton filmowy. Widzowie, którzy tego dnia przybyli 
do biblioteki mogli zobaczyć dwie komedie romantyczne, których 
bohaterką była Bridget Jones. Widzowie w przerwie pomiędzy 
projekcjami mogli poczęstować się w bibliotece gorącą herbatą i 
kawą. Już wkrótce kolejne spotkanie w naszym bibliotecznym 
kinie. Serdecznie zapraszamy!

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tydzień Bibliotek 2016
9 maja 2016 r. uroczyście obchodziliśmy przypadający dzień wcze-
śniej Dzień Bibliotekarza. Już od samego rana gościliśmy w biblio-
tece przedstawicieli naszego lokalnego samorządu. Z życzeniami 
dla wszystkich pracowników słubickiej biblioteki oraz z wielkim 
okolicznościowym tortem przybyli: Przewodnicząca Rady Gminy  

Wyróżnienia otrzymały: Maja Robak uczennica III kl. Szkoły 
Podstawowej w Świniarach oraz Roksana Lange uczennica kl. II 
Szkoły Podstawowej w Słubicach
w kategorii uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce - Daria Wiśniewska - uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej 
w Słubicach
II miejsce - Maja Pych - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w 
Słubicach
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Cichosz - uczennica kl. V Szkoły 
Podstawowej w Słubicach oraz Franciszek Pawluk - uczeń kl. IV 
Szkoły Podstawowej w Słubicach 
W kategorii uczniów gimnazjum rywalizacja się nie odbyła, ponie-
waż chęć udziału zadeklarowała tylko jedna osoba, która automa-
tycznie została zakwalifikowana do eliminacji rejonowych. Wszy-
scy laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne 
wersety" jednocześnie uzyskali kwalifikacje do eliminacji rejono-
wych konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem". Bardzo 
dziękujemy Komisji Konkursowej i Księgarni "Edyp" za ufundowa-
nie nagród w konkursie.
Eliminacje rejonowe Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być 
człowiekiem”.
W dniu 14.04.2016 roku odbyły się rejonowe eliminacje do 
konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowiekiem". Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 67 uczestników, uczniów ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu miasta i gminy Gąbin, z gminy Łąck i z gminy 
Słubice. Recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Jacek Mąka - Aktor Teatru Dramatycznego w Płocku, Olga Barań-
ska-Tomkowska  - Przedstawiciel MDK w Płocku, Artur Bedyk - 
Dyrektor GBP w Słubicach, Stanisław Guziak - Dyrektor MGBP w 
Gąbinie, Iwona Adamczyk - Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Sannikach, Monika Cichońska - Dyrektor GBP w Szczawinie 
Kościelnym, Barbara Golus - Dyrektor GBP w Sannikach i GOK w   
Sannikach, Filip Marciniak  - Nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gąbinie, Maria Olszewska  - Bibliotekarz Zespołu Szkół im. St. 
Staszica w Gąbinie. Konkurs otworzyli Ewa Lewandowska kustosz 
MGBP w Gąbinie oraz  Krzysztof Jadczak Burmistrz Miasta Gminy 
Gąbin. Podczas konkursu bardzo udanie zaprezentowali się min. 
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W drugiej kategorii wiekowej (tj. klasy IV –VI Szkoła Podstawowa):
•Miejsce I – Pawluk Franciszek – Szkoła Podstawowa w Słubicach, 
•Miejsce II – Witkowska Magdalena – Szkoła Podstawowa w Borkach,
•Miejsce III – Wiśniewska Daria - Szkoła Podstawowa w Słubicach, 
Wyróżnienie: Cichosz Magdalena - Szkoła Podstawowa w Słubicach. 
W drugiej kategorii wiekowej (tj. klasy I –III Gimnazjum):
•Miejsce I –Obidowska Łucja - Gimnazjum w Gąbinie, 
•Miejsce II- Rzepka Krystian - Gimnazjum w Gąbinie,
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eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Tym 
razem Komisja Konkursowa oceniała najlepszych recytatorów ze szkól 
podstawowych z Sannik, Osmolina, Iłowa, Pacyny, Kaptur, Szczawina 
Kościelnego oraz z gimnazjum z Iłowa. W pracach rejonowego jury 
ponownie brał udział  Artur Bedyk - dyrektor GBP w Słubicach.
Akcja „Żonkile”, „Czytam w podróży… Herberta” i „1050/1050”
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach chętnie włącza się do 
ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo oraz pielęgnują-
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zaangażowanie i upamiętnienie w ten sposób żołnierzy walczą-
cych w getcie warszawskim. 

Teatrzyk Szkolny "Iskierka" ze Słubic, kierowany przez p. Janinę 
Ujazdę, zaprezentował bajkę "Jaś i Małgosia".

Po Teatrzyku "Iskierka" zaprezentowała się grupa teatralna działa-
jąca przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Dom na 
szlaku" im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Grupa zapre-
zentowała przedstawienie pt. „Biedronka” według Tomasza 
Nowaczyka. Przedstawienie to nasi goście z Załuskowa prezento-
wali min. na XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych w Warszawie, na którym zdobyli szereg wyróżnień. 
Grupa działa pod kierunkiem pani Renaty Załuga. Spektakl bardzo się 
wszystkim podobał, dziewczyny z Załuskowa pokazały, że scena teatral-
na nie jest im obca i że drzemią w nich prawdziwe aktorskie talenty! 
Na zakończenie "Tygodnia Bibliotek 2016" w dniu 16 maja 2016 r. 
o godzinie 10 30 zaprosiliśmy naszych najmłodszych czytelników 
do biblioteki na spektakl Teatru "Maska" z Krakowa zatytułowany 
"Ostatnia książka świata". Nasza duża sala kulturalno-oświatowa 
nagle okazała się zbyt mała i ciasna bowiem do 
biblioteki na przedstawienie przyszło około 150 widzów. Gościli-
śmy dzieci z Przedszkola samorządowego w Słubicach, ze Szkoły 
podstawowej w Słubicach oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Mocarzewie. "Ostatnia książka świata" to spektakl pokazujący co 
by się stało, gdyby zabrakło książek - wrót do świata wyobraźni. 
Aktorzy bardzo często prowadzili dialog z dziećmi siedzącymi na 
widowni przez co młodzi widzowie stali się niejako częścią przed-
stawienia, głośno doradzając bohaterom i pomagając im dokony-
wać właściwych wyborów. Spektakl zakończył się owacjami 
dziecięcej publiczności. 

Przystanek Biblioteka – IV Międzygminny Rajd Rowerowy 
21 maja 2016 r. już po raz czwarty wyruszył na trasę Międzygminny 
Rajd Rowerowy. Rajd organizowany jest co roku przez Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Patronat honorowy nad 
rajdem objęli Starosta Gostyniński i Starosta Płocki. Trasa rajdu liczyła 
około 20 km. i wiodła pięknymi zakątkami gminy Sanniki i gminy 
Słubice. Tym razem w organizację rajdu włączyła się również Gminna 
Biblioteka Publiczna w Słubicach. To właśnie przy bibliotece był pierw-
szy przystanek rajdu. Na uczestników rajdu czekały stoliczki  regenera-
cyjne z zimnymi i ciepłymi napojami. O godzinie 15 uczestnicy IV 
Międzygminnego Rajdu Rowerowego wyruszyli na dalszą trasę. 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
2 czerwca 2016 r. w związku z obchodzonym dzień wcześniej 
Dniem Dziecka biblioteka przygotowała dla swoich najmłodszych 
czytelników nie lada atrakcję. Tego dnia zaprosiliśmy do biblioteki 
dzieci na spotkanie z Agnieszką Frączek autorką bestselerowych 
książek dla dzieci. Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowa-
nym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na 
Uniwersytecie Warszawskim. W książkach dla najmłodszych 
popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie.  

Słubice Katarzyna Milczarek i Wójt Gminy Słubice Krzysztof 
Dylicki. Było nam bardzo miło, że przedstawiciele organu ustawo-
dawczego i wykonawczego naszego organizatora doceniają pracę 
słubickich bibliotekarzy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. 
Po południu Artur Bedyk - dyrektor słubickiej biblioteki i Sylwia 
Górecka - młodszy bibliotekarz, uczestniczyli w uroczystościach 
związanych z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowanych 
przez Książnicę Płocką. Uroczystość odbyła się w sali Barokowej 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Podczas uroczystości miło nam 
było w prezentacji pokazywanej przez Książnicę Płocką, która 
prezentowała dokonania tej biblioteki w ubiegłym roku, usłyszeć 
nazwę naszej biblioteki jako biblioteki wybranej z pośród bibliotek 
powiatu płockiego na partnera Książnicy w projekcie AFB! Dzięku-
jemy dyrekcji i pracownikom Książnicy Płockiej za serdeczne 
przyjęcie i miłą atmosferę naszego bibliotecznego święta!
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbyła się XIII edycja programu 
Tydzień Bibliotek. Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmiało „Biblio-
teka inspiruje”. 
Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku przygotowała w Tygodniu 
Bibliotek dla swoich użytkowników wiele atrakcji.
Tydzień Bibliotek rozpoczęliśmy w słubickiej bibliotece od spekta-
klu teatralnego przeznaczonego dla naszych najmłodszych czytel-
ników. W dniu 10 maja 2016 r. o godzinie 10 na naszej bibliotecz-
nej scenie ze spektaklem "Ekologiczny Czerwony Kapturek" wystą-
piły dzieci i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarze-
wie. Tego dnia odbyło się również spotkanie w ramach akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom Spotkanie prowadził Artur Bedyk - dyrektor 
GBP w Słubicach, a dla najmłodszych naszych czytelników wesołe 
wierszyki Agnieszki Frączek czytali S. Elwira Szwarc CR - vice dyrek-
tor SOW w Mocarzewie, Iwona Kwiatkowska, Grażyna Kowalczyk i 
Dorota Wojda - nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarze-
wie oraz Sylwia Górecka - młodszy bibliotekarz GBP w Słubicach. 
Sala naszej biblioteki wypełniła się "po brzegi". Dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola w Słubicach oraz z klas O i I ze Szkoły Podsta-
wowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach z wielką radością 
wysłuchały wesołych wierszyków Agnieszki Frączek. 
11 maja 2016 r. o godzinie 16 w ramach Tygodnia Bibliotek 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zorganizowała Piknik 
Literacki z Kubusiem Puchatkiem, podczas którego odbył się 
konkurs "Mistrz Pięknego Czytania". Czytających oceniała Komisja 
Konkursowa w składzie: Mariusz Bartos - Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Słubice, Jolanta Wodowska i Janina Adamczyk - 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w 
Słubicach.
Mistrzem Pięknego czytania na rok 2016 została Natalia Matu-
szewska - uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana 
Pawła II w Słubicach. Dodatkowo Komisja przyznała dwa wyróż-
nienia. Otrzymały je: Julia Józwik - uczennica klasy II Szkoły podsta-
wowej w Piotrkówku i Nikola Gajewska - uczennica klasy IV Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach.

Od kilku już lat podczas Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka 
Publiczna w Słubicach organizuje Przegląd Grup Teatralnych. W 
dniu 12 maja 2016 r. na bibliotecznej scenie mogły zaprezento-
wać się słubickiej publiczności dwie grupy teatralne. Jako pierw-
szy zaprezentował się Teatrzyk Szkolny "Iskierka" działający przy 
Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach. Jako 
druga zaprezentowała się grupa teatralna działająca przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Dom na szlaku" im. 
gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. 
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 których duży zbiór znajduje się w naszej bibliotece. Bardzo 
serdecznie dziękujemy p. Iwonie Tyburskiej z Książnicy Płockiej za 
życzliwość i pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz za zajęcie się 
sprzedażą książek podczas spotkania autorskiego. Dziękujemy 
pani Jadwidze Zwierzchowskiej dyrektorowi Przedszkola Samorzą-
-dowego w Słubicach oraz pani Barbarze Gołaszewskiej dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej w Słubicach a także nauczycielom, 
którzy tak chętnie z naszą biblioteką współpracują. To właśnie 
dzięki udanej współpracy między naszymi instytucjami udaje się 
zorganizować tak wiele ciekawych projektów dla dzieci i młodzie-
ży z terenu naszej gminy.
Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń na naszej stronie 
internetowej www.gbpslubice.pl i na naszym profilu na facebooku.

Artur Bedyk

W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami 
językowymi. Stworzyła także serię książek logopedycznych 
Podczas spotkania z dziećmi w słubickiej bibliotece Agnieszka 
Frączek przeczytała wiele spośród swoich znanych wierszy.  
Opowiedziała dzieciom jak powstaje książka. Zwróciła uwagę na 
pracę ilustratora, redaktora, wydawcy, księgarza, bibliotekarza. 
Na spotkaniu nie zabrakło też licznych pytań zadawanych przez 
dzieci  dotyczących zarówno pracy jak i życia prywatnego pisarki, 
na które pani Agnieszka chętnie odpowiadała. Miła atmosfera, 
wesoła zabawa i pełne humoru wiersze z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci dzieci. Na zakończenie w imieniu czytelni-
ków GBP w Słubicach Artur Bedyk podziękował pani Agnieszce 
Frączek za niezwykle miłe spotkanie z dziećmi w słubickiej biblio-
tece i zachęcił dzieci i rodziców do sięgania po książki tej autorki,  
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ność byli pod ogromnym wrażeniem muzykalności, pomysłowości w 
obszarze interpretacji utworów oraz ogólnego wyrazu artystycznego 
wszystkich występów. 
Uczniowie z klas IV – VI wystąpili na II Festiwalu Piosenki Papieskiej 
w Gąbinie. Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie. Ośmioosobowa grupa wokalna zaprezento-
wała 7 maja piosenkę „Kremówki”  tematycznie związaną z życiem 
naszego Papieża – Patrona Szkoły . Występ uczniów nagrodzony 
został brawami, podziękowaniem oraz dyplomem. 
W słubickiej placówce odbył się także Konkurs Piosenki Polskiej, 
którego celem jest propagowanie wśród młodego pokolenia dawnej 
jak i współczesnej muzyki rodzimej, często niedocenianej i spycha-
nej przez młodzież na rzecz twórczości zagranicznych autorów. Jak 
mówi pomysłodawca i organizator konkursu pan Łukasz Bartosiak –  

Muzycznie w Szkole Podstawowej w Słubicach…
7 marca w naszej szkole odbył się VIII Gminny Przegląd Piosenki 
Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy na chwałę Pana”.  Swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowali uczniowie klas IV-VI z gminnych szkół 
podstawowych. Uczestnicy przeglądu poza dostarczeniem głębo-
kich przeżyć duchowych, po raz kolejny uświadomili wszystkim, że 
śpiew jest formą modlitwy i wyrazem oddanej służby Bogu. Koordy-
natorzy spotkania – nauczycielka religii pani Agnieszka Śladowska
i nauczyciel muzyki pan Łukasz Bartosiak wręczyli wszystkim wystę-
pującym upominki ufundowane przez księdza proboszcza Romana 
Batorskiego. 
8 kwietnia, już po raz szósty, odbył się Szkolny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej zorganizowany dla dzieci z klas 0 – III przez panie Katarzy-
nę Jędrzejczak i Wiolettę Olczak.  Oceniający uczniów, jak i publicz-

II Gminny Dzień Dziecka – Igrzyska uśmiechu
W dniu 1 czerwca odbył się II Gminny Dzień Dziecka, w trakcie które-
go nasze przedszkole reprezentowało Francję. Po obejrzeniu prezen-
tacji wszystkich klas zabawa przeniosła się na przedszkolny plac 
zabaw, gdzie dzieci bawiły się na nadmuchiwanej zjeżdżalni i 
trampolinie. Przedszkolaki z radością powitały specjalnego gościa, 
którym był klaun. Ogromne banki mydlane, które przywiózł ze sobą 
były miłym zaskoczeniem dla naszych dzieci. Ponadto przedszkolaki 
chętnie brały udział w zabawach z użyciem chusty animacyjnej. Na 
twarzach wszystkich gościł tego dnia uśmiech. Nieodłącznym 
elementem imprezy był słodki poczęstunek.

Dzień sportu – Olimpiada przedszkolaków
W dniu 16.06.2016 r. odbyła się Przedszkolna Olimpiada, którą 
oficjalnie otworzył Pan Krzysztof Dylicki Wójt Gminy Słubice. Współ-
organizatorami Olimpiady była Dyrektor Przedszkola p. Jadwiga 
Zwierzchowska oraz grupa KaBaJa, która ufundowała nagrody w 
konkursach sportowych. Obecni byli również rodzice naszych 
milusińskich. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i na rozgrzewkę 
zatańczyły utwór „Gimnastyka”. Wśród konkurencji sportowych 
znalazły się m. in.: skoki w workach, rzut piłeczkami do celu, zapina-
nie klamerek, turlanie piłki rakietką czy przenoszenie wody.   Przed-
szkolaki mogły doświadczyć sportowej rywalizacji, ale w miłej i 
wesołej atmosferze. Dla większości były to pierwsze w życiu zawody. 

red.

Marzanna
W marcu  nasze przedszkole wzięło udział w wiosennym konkursie 
ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku i  Galerię Wisła na 
najpiękniejszą marzannę. Po wykonaniu Marzanny można ją było 
podziwiać w płockiej Galerii i oddawać głosy. Ostatnim etapem 
konkursu był wyjazd do ogrodu zoologicznego w Płocku gdzie 
odbyło się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Po części oficjalnej 
dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spotkać się z maleńkimi 
kózkami oraz zwiedzić ogród zoologiczny.

Wielkanocne spotkanie z zajączkiem
23 marca 2016 r. w przedszkolu odbyło się „Wielkanocne spotkanie 
z zajączkiem”, w którym uczestniczyła Pani Katarzyna Milczarek 
Przewodnicząca Rady Gminy oraz rodzice dzieci.  Przedszkolaki 
zaprezentowały specjalny program artystyczny o tematyce wielka-
nocnej. Wesołe piosenki i wiersze wprowadziły zebranych w 
świąteczny nastrój. Na scenie pojawiła się Pani Wiosna oraz 
baranek, zające, pisanki, biedronki, motyle i kolorowe kwiaty. 
Następnie rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą pisankę” i 
wszystkie biorące w nim udział rodziny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Wielkanocny zajączek zostawił w naszym przedszkolu 
niespodzianki dla dzieci – kolorowe dyngusówki. Po części oficjalnej 
wszyscy wspólnie zasiedli do stołów. Odbył się również kiermasz 
ozdób świątecznych.
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obszarze interpretacji utworów oraz ogólnego wyrazu artystycznego 
wszystkich występów. 
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śpiew jest formą modlitwy i wyrazem oddanej służby Bogu. Koordy-
natorzy spotkania – nauczycielka religii pani Agnieszka Śladowska
i nauczyciel muzyki pan Łukasz Bartosiak wręczyli wszystkim wystę-
pującym upominki ufundowane przez księdza proboszcza Romana 
Batorskiego. 
8 kwietnia, już po raz szósty, odbył się Szkolny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej zorganizowany dla dzieci z klas 0 – III przez panie Katarzy-
nę Jędrzejczak i Wiolettę Olczak.  Oceniający uczniów, jak i publicz-
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nagrodę otrzymała smartwatch oraz album z dedykacją. Miejsca II 
przypadły Klaudii Wolińskiej i Bartłomiejowi Wolińskiemu są to 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach, trzecie miejce zdobyły 
uczennice Szkoły Podstawowej w Słubicach Barbara Żabka oraz Zofia 
Durmaj. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Cichosz. Rozdanie 
nagród nastąpiło podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowa-
niem ze strony uczniów, a efekty pracy można będzie podziwiać 
podczas wystawy na obchodach Powiatowego Dnia Ziemi w 
Słubicach.

Organizatorzy Magdalena Durmaj i Ewa Makowska
Tydzień Zdrowia

Już po raz czwarty miał miejsce w naszej szkole Tydzień Zdrowia,  w 
którym wzięły udział dzieci z klas 0-III. Impreza zorganizowana 
została przez panie Agnieszkę Bartosiak i Emilię Cichosz. Tydzień 
Zdrowia rozpoczął się degustacją soków warzywno-owocowych, 
które zachwycały smakiem i dodawały energii. Odbyło się również 
spotkanie z panią dietetyk na temat racjonalnego odżywiania się. 
Dzieci dowiedziały się także, jak ważne jest spożywanie pięciu 
posiłków dziennie i zjadanie co dzień rano pożywnego śniadania. 
Kolejnym punktem przebiegu Tygodnia Zdrowia było przygotowanie
przez poszczególne klasy kolorowych stoisk z owocami i ich wspólna
degustacja.  Dzieciom bardzo podobał się tegoroczny, smakowity 
Tydzień Zdrowia. Mamy nadzieję, że powtórzymy go w przyszłym 
roku szkolnym. 

Organizatorzy
Podziękowania

Serdecznie dziękujemy grupie KaBaJa w składzie Katarzyna Milcza-
rek,  Bartosz Jachowicz, Jacek Domżałowicz za pozyskanie środków 
na współorganizację II Gminnego Dnia Dziecka pod tytułem „Igrzy-
ska uśmiechu”.

„ Gdy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”

                                                                      Janusz Korczak

Uczniowie, Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej

Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

będzie to impreza cykliczna dająca szansę uzdolnionym muzycznie 
uczniom z gminnych szkół podstawowych zaprezentowania swoich 
predyspozycji wokalnych. 

19 czerwca działający w szkole pod opieką pani Janiny Ujazdy Zespół 
„Ludowe Nutki” wystąpił podczas Święta Jana w Skansenie Osadnic-
twa Nadwiślańskiego w Wiączeminie. Zaprezentowany przez dzieci i 
młodzież repertuar ludowy – taniec i śpiew, zyskał ogromną aproba-
tę i brawa ze strony zgromadzonej publiczności. Do Zespołu dołączy-
li gościnnie uczniowie klas starszych przygotowani na zajęciach 
chóru szkolnego przez pana Łukasza Bartosiaka. Z racji wysokiego                                                                                                          
poziomu występu, dobrze dobranego repertuaru , barwnych 
strojów i pozytywnego ogólnego wyrazu artystycznego, młodzi 
artyści zostali zaproszeni na obchody kolejnej Nocy Świętojańskiej w 
przyszłym roku.                     Wioletta Olczak, Katarzyna Jędrzejczak,
                                                 Agnieszka Śladowska, Łukasz Bartosiak

KONKURS FOTO
Po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Słubicach była orgonizatorem Gminnego Konkursu Fotograficzne-
go o nagrodę wójta gminy Słubice pt. "Zwierzeta pól i lasów". 
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie mają 
możliwiośc zaprezentowanie swego talentu fotograficznego, oraz 
własnego spojrzenia na przyrodę i piękno regionu w którym żyjemy. 
Komisja w której skład wchodzi fotograf , przedstawiciel Urzędu 
Gminy oraz nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Słubicach wyłoniła 
zwycięzcę, którym została uczennica naszej szkoły Maja Pych. W 

boisku szkolnym wzięliśmy udział w zabawach sportowych zorgani-
zowanych przez pana od wf-u. Było sporo atrakcji, w których brali 
udział  dorośli i dzieci. Ostatnią zabawą było przeciąganie liny, która 
niestety nie wytrzymała siły nas wszystkich i pękła, a my, jak w 
wierszu „Rzepka”, poupadaliśmy na siebie.   Po zawodach udaliśmy 
się na loterię fantową. W tak zwanym międzyczasie, nasze kochane 
mamy przygotowały kiełbaski pieczone nad ogniskiem. Piknik był 
bardzo udany. Dziękujemy za świetną imprezę. 

Maja Milczarska, Bartłomiej Woliński, Patryk Smolarek, 
Kuba Nowicki kl. VI oraz Natalia Sadokierska kl. V

Dla przyjemności, aby pokochać czytanie.
Szkoła od trzech lat aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii 
CAŁA POLSKA czyta dzieciom. Staramy się stworzyć piękne, bogate i 
ponadczasowe „wnętrze dziecka”, wykorzystując do tego książki. 
Chcieliśmy  rozbudzać w naszych dzieciach zainteresowanie książką. 
Pokazujemy, że wolny czas  można wykorzystać czytając. Książka   
uczy mądrości, jest sposobem  na budowanie  w nas  wartości: 

IX Piknik Rodzinny
29 kwietnia 2016 roku  odbył się piknik rodzinny. Uczestniczyli w nim 
dzieci, rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie, a także ciocie i 
wujkowie. W programie pikniku były występy artystyczne uczniów 
szkoły, rodzinne rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne, loteria 
fantowa (każdy los wygrywał), ognisko z kiełbaskami i innymi 
pysznościami. Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy występami 
uczniów z klas V – VI. Przedstawienie nazywało się „Sekret Andżeli” i 
opowiadało o problemach, jakie często są udziałem naszych rówie-
śników: o agresji, odtrąceniu, wyśmiewaniu oraz o tym, że często 
takie zachowania są przykrywką dla problemów w domach rodzin-
nych. Scenariusz tej historii powstał kilka lat temu, a jego autorką 
jest jedna z naszych absolwentek. W części artystycznej uczniowie 
recytowali wiersze przygotowane na konkurs recytatorski. Recytacje
przeplecione zostały utworami muzycznymi granymi przez: Maję 
Milczarską, Natalię Sadokierską, Bartłomieja Wolińskiego i Klaudię 
Wolińską. W kolejnej części pikniku , w strojach sportowych, na   
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WYDARZENIA

I – III, klasy IV – VI. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
swoich umiejętności wokalnych, a także wykazali się dużą kreatyw-
nością w przygotowaniu strojów. Wszystkim bardzo się podobało. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym,  znów spotkamy się 
w tak licznym gronie.
Bardzo dziękujemy rodzicom, za pomoc w przygotowaniu słodkiego 
poczęstunku.
Organizację  przeglądu wsparł finansowo Ksiądz Proboszcz Stanisław 
Pakieła, za co serdecznie dziękujemy.

Występ zespołu „Promyki” na XXV Giełdzie Rolniczej w Łącku
15 maja 2016r zespół ludowy „Promyki” ze Szkoły Podstawowej w 
Piotrkówku prezentował swoje umiejętności wokalno – taneczne 
podczas XXV Giełdy Rolniczej w Łącku.                                              red.

PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Nasza szkoła po raz piąty była organizatorem Gminnego Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Szkoła”. Wzięli w nim udział chętni 
uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Swoją 
obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Ksiądz Stanisław Pakie-
ła, Wójt Gminy Słubice Pan Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji do Spraw 
Oświaty Pan Łukasz Bartosiak oraz Pani Barbara Gołaszewska - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Słubicach i Pani Jolanta Sokołowska 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Celem przeglądu było propagowanie polskiej muzyki dziecięcej, 
prezentacja talentów  oraz wspólna zabawa przy muzyce. Przegląd 
był przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: zerówki, klasy 

dziliśmy pod  nazwami: „Kwadrans z książką”, „ Piątkowe poranki z 
książką” i „ Bajkowe poranki z książką”. Spotkania  z książką odbywały 
się w każdy piątek, kwadrans  przed ósmą.
Starsi uczniowie czytali  młodszym, młodsi starszym. Z dużym 
zaangażowaniem  przyłączyli się do czytania dzieciom: rodzice, 
babcie, dziadkowie i nauczyciele. Piątkowe spotkania z książką stały 
się dla nas wyjątkowe. Zaproszeni do czytania otrzymali od uczniów 
dyplomy za udział w akcji. 
Miło wspominamy akcję pod nazwą „Noc bibliotek”. Tego wieczoru, 
w miłej, przytulnej atmosferze pani Maria Szymańska, bibliotekarka 
szkoły, czytała książki na dobry sen. Niezwykłe było to, że późnym 
wieczorem, w szkole, na miękkich poduszkach, przy nastrojowym 
oświetleniu mogliśmy słuchać czytanych opowieści.  Uczniowie 
otrzymali dyplomy czytelnika oraz książki zakupione przez panią  
dyrektor Jolantę Sokołowską.  Tych wspaniałych chwil  nikt nam nie 
zabierze. Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie włączyli się 
w szkolną akcję i czytali dzieciom. Mądra szkoła to ta, w której się 
czyta. Liderkami akcji czytania są panie Małgorzata Witkowska i Iza 
Kowalczyk.

empatii, wrażliwości, rozumienia siebie i innych. Pragniemy, by w 
przyszłości nasze dzieci były pełne tych wartości, miały dobre 
wykształcenie i udane życie. Wierzymy, że aktywny udział w akcji 
pomoże osiągnąć te cele. 
 W ramach kampanii namawialiśmy rodziców, wychowawców, 
opiekunów, by codziennie czytali dzieciom, ponieważ jest to najbar-
dziej skuteczna i przyjazna metoda wspierania wszechstronnego 
rozwoju dziecka i jego edukacji. Akcje wspólnego czytania, prowa-
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IX Piknik Rodzinny
29 kwietnia 2016 roku  odbył się piknik rodzinny. Uczestniczyli w nim 
dzieci, rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie, a także ciocie i 
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uczniów z klas V – VI. Przedstawienie nazywało się „Sekret Andżeli” i 
opowiadało o problemach, jakie często są udziałem naszych rówie-
śników: o agresji, odtrąceniu, wyśmiewaniu oraz o tym, że często 
takie zachowania są przykrywką dla problemów w domach rodzin-
nych. Scenariusz tej historii powstał kilka lat temu, a jego autorką 
jest jedna z naszych absolwentek. W części artystycznej uczniowie 
recytowali wiersze przygotowane na konkurs recytatorski. Recytacje
przeplecione zostały utworami muzycznymi granymi przez: Maję 
Milczarską, Natalię Sadokierską, Bartłomieja Wolińskiego i Klaudię 
Wolińską. W kolejnej części pikniku , w strojach sportowych, na   

Finalistom bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w 
promowaniu naszego ojczystego języka. 

Monika Karasek
GIMNAZJALIŚCI W DRODZE KU MĄDROŚCI

9 kwietnia 2016 roku odbył się finał kuratoryjnego konkursu filozo-
ficznego „W drodze ku mądrości”. Brały w nim udział nasze 4 uczen-
nice, które dobrze napisały test i uzyskały tytuł finalistek. I były to:
1. Małgorzata Wasilewska z klasy IIIa
2. Izabela Kowalik z klasy IIIa
3. Natalia Kowalczyk z klasy IIIa
4. Weronika Grzybowska z klasy III
Serdecznie gratulujmy i życzymy dalszych sukcesów w drodze ku 
mądrości. 

Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ I ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ
SUKCES SŁUBICKICH GIMNAZJALISTÓW  

W Publicznym Gimnazjum co roku organizowane są konkursy z 
poprawnej polszczyzny i z ortografii. Ten rok jest szczególnie ważny, 
ponieważ szkoła ma dwóch finalistów. Finalistą ortograficznym 
został Bartosz Podleśny, natomiast z poprawnej polszczyzny Julita 
Kraska. Jest to tym bardziej duży sukces dla szkoły, ponieważ w 
konkursie wzięło udział 2000 gimnazjalistów z całej Polski. Do finału 
zakwalifikowało się 60 uczniów. Julita i Bartek ostatni etap konkursu 
pisali w PAN w Warszawie . Mieli możliwość spotkania się z kolegami 
z różnych stron Polski. Było to też dla nich nowe doświadczenie. 
Na wyróżnienie zasługują także: Patrycja Dzieniak, i Izabela Józwik, 
które zakwalifikowały się do II etapu. 

tej tragedii narodowej. Zginęła w niej para prezydencka i inni przed-
stawiciele najwyższych władz państwowych oraz osoby towarzyszą-
ce. Uchwałą tą przyjęto do realizacji inicjatywę Fundacji Wieś Ekolo

W związku z katastrofą  lotniczą, która miała miejsce 10 kwietnia 
2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji, Rada Gminy Słubice 16 kwiet-
nia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar  

GIMNAZJUM SŁUBICE
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ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM
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tej tragedii narodowej. Zginęła w niej para prezydencka i inni przed-
stawiciele najwyższych władz państwowych oraz osoby towarzyszą-
ce. Uchwałą tą przyjęto do realizacji inicjatywę Fundacji Wieś Ekolo
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katastrofy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którymi dowodził pułkownik 
Ryszard Sala  - szef Wydziału Ogólnowojskowego. Pomimo złej  
pogody, wartę  pełnili również zuchowie ze Szkoły Podstawowej im.
Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Uroczystość poprowadził 
historyk, właściciel pałacu w Słubicach - Sławomir Ambroziak, a głos 
zabierali m.in. generał Sławomir Dygnatowski, wójt Gminy - Krzysztof 
Dylicki oraz Marian Kłoszewski - kustosz tego szczególnego miejsca. 
Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości – pan Leszek Bedyk odczytał 
list posła na Sejm RP Macieja Małeckiego.
Po modlitwie księdza proboszcza – Romana Batorskiego i przemó-
wieniach przybyłych gości przystąpiono do uroczystego złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy. Kwiaty złożyły delegacje: samorządu 
Gminy Słubice, Wojska Polskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, 
struktur gminnych PiS,  Fundacji "Wieś Ekologiczna" im. Św. 
Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Iłowskiej, NSZZ Solidarność rolników indywidualnych z gminy 
Słubice, słubickich szkół (podstawowej i gimnazjum), Zespołu 
Ludowego z Grzybowa, Rady Miasta Łowicz oraz pan Henryk Kamiński.
Dopełnieniem uświetniającym całość sobotniego wydarzenia były 
utwory wykonywane przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą kapelmistrza – druha 
Szymona Ogrzebacza oraz Zespołu Ludowego z Grzybowa.
Ostatnim punktem był ogólny poczęstunek, w skład którego weszła 
tradycyjna wojskowa grochówka, przygotowany przez druhów z OSP 
Słubice pod kierunkiem druha wiceprezesa Andrzeja Markiewicza.
Przed rozpoczęciem uroczystości w Grzybowie, generał Sławomir 
Dygnatowski wraz z małżonką, wójtem Krzysztofem Dylickim i 
panem Sławomirem Ambroziakiem złożyli hołd Powstańcom 
Styczniowym przy symbolicznym kopcu w Słubicach.

red.

giczna im. Św. Franciszka z Asyżu polegającą na nasadzeniu 96 
dębów  na części działki nr 230/1 w Grzybowie.
Mocą podejmowanych uchwał, dwukrotnie w roku 2010, Rada 
upamiętniała katastrofę. Kolejną uchwałę podjęto na sesji 31 maja 
2010 roku. Wtedy to zmieniono nazwę części ulicy Chojaki na ulicę 
10 Kwietnia. Stanowi ona fragment trasy prowadzącej do pomnika 
96 dębów.
9 kwietnia b.r., przy tym żywym pomniku pamięci, już po raz szósty 
odbyły się symboliczne uroczystości zorganizowane przez Wójta 
Gminy Słubice, Fundację "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z 
Asyżu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.
W obchodach udział wzięli m.in. generał broni, pilot Wojska Polskie-
go  -  Sławomir Dygnatowski, wójt Gminy Słubice  - Krzysztof Dylicki, 
przewodnicząca Rady Gminy Słubice  - Katarzyna Milczarek, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice  - Mariusz Bartos, radni 
Gminy Słubice, przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, poczty

sztandarowe i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Słubice, 
przedstawiciele okolicznych szkół oraz mieszkańcy. Honorową wartę 
przy krzyżu, pod którym  złożona jest  urna z ziemią z miejsca   

nie większego nacisku na stworzenie atmosfery rodzinnej, towarzy-
skiej, integrującej mieszkańców i przybyłych gości. Stąd pojawiły się 
stoiska sołeckie, stoiska stowarzyszeń i inne promujące zarówno 
żywność ekologiczną jak i tradycyjne wiejskie potrawy, te dawniejsze 
i te współczesne. Dlatego też charakter tegorocznych obchodów 
Dnia Ziemi wpisuje się w hasło: EKOLOGIA – TRADYCJA – WSPÓŁ-
CZESNOŚĆ.
Następnie głos zabrał Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który w 
krótkim wystąpieniu wysoko ocenił organizację obchodów Dnia 
Ziemi.

Święto ziemi było również okazją do uhonorowania zasłużonych dla 
powiatu mieszkańców naszej gminy. Uchwałą Kapituły Medalu 
„Zasłużony dla Powiatu Płockiego” nadane zostały medale, które 
wręczono: Panu Mariuszowi Jarosławowi Bartosowi za wybitne 
zasługi w obszarze działalności społecznej oraz Sławomirowi 
Zenonowi Januszewskiemu za wybitne zasługi w obszarze działalno-
ści samorządowej.O oprawę artystyczną zadbali lokalni artyści: zespół 

Niedziela 8 maja była dniem obchodów XVII już edycji DNIA ZIEMI w 
Słubicach. Współorganizatorami i współgospodarzami tej uroczysto-
ści był samorząd powiatu – reprezentowany przez Starostę Płockie-
go Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy Słubice – reprezentowany 
przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego.
Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Tomasz Duda – radny Rady Powiatu 
Płockiego, Marlena Mazurska – kierownik płockiej delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Milczarek – przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice.
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i 
w krótkim wystąpieniu powiedział m.in.„to święto uświadamia nam, 
że poprzez często małe czynności, możemy pomóc naszej planecie. 
Uświadamia nam, jak ważna jest nasza planeta Ziemia. Nie dopuść-
my by uległa ona degradacji – bo innej przecież nie mamy”.

Podkreślił, że trochę inna jest formuła tegorocznych obchodów, 
która zakłada ograniczenie do minimum części oficjalnej, a położe-

POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W SŁUBICACH

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ I ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ
SUKCES SŁUBICKICH GIMNAZJALISTÓW  
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przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego.
Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Tomasz Duda – radny Rady Powiatu 
Płockiego, Marlena Mazurska – kierownik płockiej delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Milczarek – przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice.
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i 
w krótkim wystąpieniu powiedział m.in.„to święto uświadamia nam, 
że poprzez często małe czynności, możemy pomóc naszej planecie. 
Uświadamia nam, jak ważna jest nasza planeta Ziemia. Nie dopuść-
my by uległa ona degradacji – bo innej przecież nie mamy”.

Podkreślił, że trochę inna jest formuła tegorocznych obchodów, 
która zakłada ograniczenie do minimum części oficjalnej, a położe-

w Słubicach. Kolejny etap to przejazd z miejscowości Słubice, przez 
miejscowości Piotrkówek, Leonów, Studzieniec, Łaziska, Wólka 
Niska, Wólka Wysoka i powrót do miejscowości Mocarzewo.
Podczas rajdu bezpieczeństwa jego uczestników strzegli strażacy z 
OSP w Słubicach oraz Policjanci z Gostynina i Gąbina.
Na zakończenie rajdu, na uczestników czekała niespodzianka, którą 
był profesjonalnie przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy oraz 
poczęstunek.

red.

21 maja, o godzinie 14:00, ze Specjalnego Ośrodka Wychowawcze-
go w Mocarzewie wystartowała kolejna już,  IV  edycja Międzygmin-
nego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem był Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie, przy współpracy z samorzą-
dami Gmin Słubice i Sanniki, a honorowym patronatem objęli go 
Starostowie powiatów Płockiego i Gostynińskiego.
Trasa rajdu rozpoczęła się w Mocarzewie, następnie uczestnicy 
przejechali przez miejscowości Wólka Wysoka i Grabowiec oraz 
dotarli do pierwszego przystanku przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

lokalnych kotłowniach. Każdy deklarujący otrzymywał pamiątkową   
naklejkę z napisem „DBAM O ZIEMIĘ, NIE PALĘ ŚMIECI”.
Niedzielne wydarzenie zakończyła wspólna zabawa taneczna przy 
dźwiękach zespołu EX-BOLO. 

red.

PROMYKI ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku, Publiczne Gimnazjum w Słubicach, które przygotowało 
występ pn. „Po staropolsku z poetyckim przytupem”, zespół YOUNG 
ANGEL z Gminnej Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło występów 
muzycznych takich zespołów jak: TURNIOKI, TRZY GITARY, SKAFAN-
DER. Uroczystości towarzyszyły kiermasze żywności ekologicznej , 
sołeckie, twórczości ludowej, roślin ozdobnych, warsztaty twórcze 
oraz inne atrakcje, m.in. konkurs „Znam gminę Słubice” w którym 
nagrody rzeczowe, lub w formie usług ufundowali: Gmina Słubice, 
GOPS, Wójt i Przewodnicząca Rady, firmy i instytucje działające na 
terenie gminy oraz współpracujące z organami gminy. Do sponsoro-
wania imprezy włączył się również PKN ORLEN. Firma ufundowała 
20 Kart paliwowych o wartości  100 zł każda do realizacji na stacjach 
ORLEN. Karty paliwowe, szczęśliwym nabywcom wręczała reprezen-
tująca prezesa PKN ORLEN SA do spraw społeczności lokalnej pani
Wioletta Kulpa. 
Konkursy dotyczące wiedzy na temat powiatu, lasów i osadnictwa 
holenderskiego organizowali przedstawiciele powiatu, nadleśnictwa 
oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Z udziałem najmłodszych uczestników uroczystości powstało 
„dzieło” pod umowną nazwą „kwietna łąka”. Dzieci z wielką ochotą 
wypełniały kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury wielu 
gatunków zwierząt i roślin występujących na słubickich łąkach.
Zbierane też były podpisy pod deklaracją dot. niepalenia śmieci w 

IV MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY

z panującą suszą.
Po zakończeniu uroczystości druhowie z OSP w Wiączeminie Polskim 
zaprosili uczestniczących we Mszy Św. strażaków na poczęstunek.

red.

21 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w miejscu, 
gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 roku, odbyły 
się symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wyda-
rzenia. Organizatorami spotkania byli strażacy ochotnicy z Wiącze-
mina Polskiego oraz lokalna społeczność.
W uroczystościach udział wzięli m.in.  Kierownik Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Marlena Mazurska, 
Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Obrońców Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej - Wanda Smożewska, 
radni z terenu Gminy Słubice, poczty sztandarowe OSP w Wiączemi-
nie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Troszynie 
Polskim, OSP w Dobrzykowie, OSP w Słubicach, organizacji gminnej PSL 
oraz okoliczni mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy kapliczce 
odprawił Proboszcz Parafii w Zycku Polskim - Ksiądz Stanisław Pakie-
ła. W jej trakcie modlono się o to, aby sytuacja powodziowa z 2010 
roku nigdy się już nie powtórzyła oraz o opady deszczu, w związku 

MSZA ŚW. PRZY KAPLICZCE W ŚWINIARACH – ROCZNICA POWODZI
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Niedziela 8 maja była dniem obchodów XVII już edycji DNIA ZIEMI w 
Słubicach. Współorganizatorami i współgospodarzami tej uroczysto-
ści był samorząd powiatu – reprezentowany przez Starostę Płockie-
go Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy Słubice – reprezentowany 
przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego.
Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona 
Sierocka - Wicestarosta Płocki, Józef Walewski – radny Rady Powiatu 
Płockiego z gminy Słubice, Tomasz Duda – radny Rady Powiatu 
Płockiego, Marlena Mazurska – kierownik płockiej delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Milczarek – przewod-
nicząca Rady Gminy Słubice.
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i 
w krótkim wystąpieniu powiedział m.in.„to święto uświadamia nam, 
że poprzez często małe czynności, możemy pomóc naszej planecie. 
Uświadamia nam, jak ważna jest nasza planeta Ziemia. Nie dopuść-
my by uległa ona degradacji – bo innej przecież nie mamy”.

Podkreślił, że trochę inna jest formuła tegorocznych obchodów, 
która zakłada ograniczenie do minimum części oficjalnej, a położe-

21 maja, o godzinie 14:00, ze Specjalnego Ośrodka Wychowawcze-
go w Mocarzewie wystartowała kolejna już,  IV  edycja Międzygmin-
nego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem był Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie, przy współpracy z samorzą-
dami Gmin Słubice i Sanniki, a honorowym patronatem objęli go 
Starostowie powiatów Płockiego i Gostynińskiego.
Trasa rajdu rozpoczęła się w Mocarzewie, następnie uczestnicy 
przejechali przez miejscowości Wólka Wysoka i Grabowiec oraz 
dotarli do pierwszego przystanku przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

PROMYKI ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku, Publiczne Gimnazjum w Słubicach, które przygotowało 
występ pn. „Po staropolsku z poetyckim przytupem”, zespół YOUNG 
ANGEL z Gminnej Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło występów 
muzycznych takich zespołów jak: TURNIOKI, TRZY GITARY, SKAFAN-
DER. Uroczystości towarzyszyły kiermasze żywności ekologicznej , 
sołeckie, twórczości ludowej, roślin ozdobnych, warsztaty twórcze 
oraz inne atrakcje, m.in. konkurs „Znam gminę Słubice” w którym 
nagrody rzeczowe, lub w formie usług ufundowali: Gmina Słubice, 
GOPS, Wójt i Przewodnicząca Rady, firmy i instytucje działające na 
terenie gminy oraz współpracujące z organami gminy. Do sponsoro-
wania imprezy włączył się również PKN ORLEN. Firma ufundowała 
20 Kart paliwowych o wartości  100 zł każda do realizacji na stacjach 
ORLEN. Karty paliwowe, szczęśliwym nabywcom wręczała reprezen-
tująca prezesa PKN ORLEN SA do spraw społeczności lokalnej pani
Wioletta Kulpa. 
Konkursy dotyczące wiedzy na temat powiatu, lasów i osadnictwa 
holenderskiego organizowali przedstawiciele powiatu, nadleśnictwa 
oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Z udziałem najmłodszych uczestników uroczystości powstało 
„dzieło” pod umowną nazwą „kwietna łąka”. Dzieci z wielką ochotą 
wypełniały kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury wielu 
gatunków zwierząt i roślin występujących na słubickich łąkach.
Zbierane też były podpisy pod deklaracją dot. niepalenia śmieci w 

z panującą suszą.
Po zakończeniu uroczystości druhowie z OSP w Wiączeminie Polskim 
zaprosili uczestniczących we Mszy Św. strażaków na poczęstunek.

red.

21 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w miejscu, 
gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 roku, odbyły 
się symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wyda-
rzenia. Organizatorami spotkania byli strażacy ochotnicy z Wiącze-
mina Polskiego oraz lokalna społeczność.
W uroczystościach udział wzięli m.in.  Kierownik Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Marlena Mazurska, 
Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Obrońców Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej - Wanda Smożewska, 
radni z terenu Gminy Słubice, poczty sztandarowe OSP w Wiączemi-
nie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Troszynie 
Polskim, OSP w Dobrzykowie, OSP w Słubicach, organizacji gminnej PSL 
oraz okoliczni mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy kapliczce 
odprawił Proboszcz Parafii w Zycku Polskim - Ksiądz Stanisław Pakie-
ła. W jej trakcie modlono się o to, aby sytuacja powodziowa z 2010 
roku nigdy się już nie powtórzyła oraz o opady deszczu, w związku 

Podczas igrzysk, rozdano również nagrody w konkursie plastycznym 
– zorganizowanym przez Szkołę Podstawową ze Słubic oraz  konkur-
sie plastycznym pt.:  „Słubice jutra”  i teście wiedzy o igrzyskach 
olimpijskich  - przeprowadzonych przez  grupę nieformalną „KaBaJa”.
Dzięki uprzejmości jednostek OSP i Policji ze Słubic, najmłodsi mogli 
„zasiąść za kierownicą” samochodów strażackich i policyjnych oraz 
podziwiać sprzęt i pokazy przygotowane przez służby ratownicze. 
Dodatkowo dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych atrakcji, takich 
jak: zjeżdżalnie, trampolina, byk do ujeżdżania, ring bokserski,  ścian-
ka wspinaczkowa, wata cukrowa, a wszystkich rozśmieszał klaun z 
pokazem baniek mydlanych.  O oprawę muzyczną zadbał prowadzą-
cy imprezę – Łukasz Bartosiak. Szczególne podziękowania należą się 
również rodzicom, którzy specjalnie na tę okazję upiekli ciasta oraz 
sponsorowi za dostarczenie napojów. 

red.

1 czerwca to tradycyjnie święto dzieci. Organizatorami II Gminnego 
Dnia Dziecka w Słubicach była Gmina Słubice wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Akcję wsparła również nieformalna 
grupa „KaBaJa” w składzie: Katarzyna Milczarek, Jacek Domżałowicz 
i Bartosz Jachowicz. Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka w Słubicach 
zorganizowany był pod hasłem „Igrzyska Uśmiechu” i przeprowa-
dzony był w formule letnich igrzysk olimpijskich.  Igrzyska zainaugu-
rowano poprzez tradycyjne zapalenie „znicza olimpijskiego”. Widzo-
wie mogli podziwiać paradę drużyn narodowych wraz z prezentacją 
poszczególnych krajów, którą przygotowali uczniowie ze wszystkich 
słubickich placówek oświatowych.  Następnie uczestnicy przystąpili 
do rywalizacji sportowej w „Pięcioboju uśmiechu”. Młodzi zawodni-
cy  walczyli w pięciu kategoriach. Ufundowane zostały o nagrody w 
postaci 100zł bonów do sklepu sportowego.

II GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Posiedzenie Komisji poprzedziły  uroczystości w Świniarach  
upamiętniające powódź z 2010 roku, których organizatorami były 
samorządy gminny oraz powiatowy. Zapoczątkowała je  krótka 
modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził Proboszcz Parafii pw. Św. 
Marcina w Słubicach - Ksiądz Roman Batorski. Następnie zostały 
złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. przedstawicieli 
samorządu powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej 
oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.

red.

W dniu 25 maja br odbyło się w Wiączeminie Polskim wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
terenów zalewowych. Na posiedzeniu obecni byli również, m.in.: 
Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Przewod-
niczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy 
Słubice - Krzysztof Dylicki, Komendant Miejski PSP w Płocku - 
Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - 
Hilary Januszczyk, Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosław 
Hofman, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi 
oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Małej Wsi, 
Wiączemina Polskiego i Słubic. Podczas spotkania przedstawiciele 
służb odpowiedzialnych za utrzymanie wałów i infrastruktury
przeciwpowodziowej oraz odpowiedzialnych za usuwanie namułu z 
dna rzeki przedstawili informacje dotyczące zakończonych, prowa-
dzonych i planowanych w najbliższym czasie działań w tym zakresie. 
Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również miesz-
kańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalania w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA RADY POWIATU PŁOCKIEGO W WIĄCZEMINIE 

chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności 
pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach 
jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Kościół 
w Wiączeminie Polski sam w sobie jest ekumeniczny. Przed wojną 
modlili się tam niemieccy ewangelicy augsburscy, zawierali śluby, 
chrzcili dzieci, żegnali zmarłych. Po wojnie służył polskim katolikom. 
Dlatego by, uszanować jednych i drugich, centralnym punktem 
Święta Jana od 2004 roku jest ekumeniczne Nabożeństwo Słowa 
Bożego odprawiane wspólnie przez księży różnych wyznań chrześcijańskich. 
Mimo zaangażowania wielu osób, nauczycieli i uczniów zwłaszcza że 

W 2004 roku pierwszy raz przygotowywaliśmy wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Świniarach, Parafią Ewangelicko-Reformowaną w 
Warszawie i Parafią Rzymsko-Katolicką w Zycku Polskim Święto Jana. 
Specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ okoliczni mieszkańcy 
powiedzieli nam, że do początku lat 90-tych kościół w Wiączeminie 
Polskim, zbudowany przed wojną przez niemieckich protestantów, 
po wojnie służył miejscowym katolikom. Pierwszym patronem był 
właśnie Jan Chrzciciel i dlatego na Jana odbywały się odpusty.
Chcieliśmy przywrócić to Święto i nadać mu nowy wymiar ekume-
niczny.  Ekumenizm, jak przypomina wikipedia, to ruch w obrębie 

ŚWIĘTO JANA W WIĄCZEMINIE POLSKIM – NOWA-STARA TRADYCJA
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21 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w miejscu, 
gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 roku, odbyły 
się symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wyda-
rzenia. Organizatorami spotkania byli strażacy ochotnicy z Wiącze-
mina Polskiego oraz lokalna społeczność.
W uroczystościach udział wzięli m.in.  Kierownik Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Marlena Mazurska, 
Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Obrońców Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej - Wanda Smożewska, 
radni z terenu Gminy Słubice, poczty sztandarowe OSP w Wiączemi-
nie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Troszynie 
Polskim, OSP w Dobrzykowie, OSP w Słubicach, organizacji gminnej PSL 
oraz okoliczni mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy kapliczce 
odprawił Proboszcz Parafii w Zycku Polskim - Ksiądz Stanisław Pakie-
ła. W jej trakcie modlono się o to, aby sytuacja powodziowa z 2010 
roku nigdy się już nie powtórzyła oraz o opady deszczu, w związku 

1 czerwca to tradycyjnie święto dzieci. Organizatorami II Gminnego 
Dnia Dziecka w Słubicach była Gmina Słubice wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Akcję wsparła również nieformalna 
grupa „KaBaJa” w składzie: Katarzyna Milczarek, Jacek Domżałowicz 
i Bartosz Jachowicz. Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka w Słubicach 
zorganizowany był pod hasłem „Igrzyska Uśmiechu” i przeprowa-
dzony był w formule letnich igrzysk olimpijskich.  Igrzyska zainaugu-
rowano poprzez tradycyjne zapalenie „znicza olimpijskiego”. Widzo-
wie mogli podziwiać paradę drużyn narodowych wraz z prezentacją 
poszczególnych krajów, którą przygotowali uczniowie ze wszystkich 
słubickich placówek oświatowych.  Następnie uczestnicy przystąpili 
do rywalizacji sportowej w „Pięcioboju uśmiechu”. Młodzi zawodni-
cy  walczyli w pięciu kategoriach. Ufundowane zostały o nagrody w 
postaci 100zł bonów do sklepu sportowego.

W dniu 25 maja br odbyło się w Wiączeminie Polskim wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
terenów zalewowych. Na posiedzeniu obecni byli również, m.in.: 
Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Przewod-
niczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy 
Słubice - Krzysztof Dylicki, Komendant Miejski PSP w Płocku - 
Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - 
Hilary Januszczyk, Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosław 
Hofman, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi 
oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Małej Wsi, 
Wiączemina Polskiego i Słubic. Podczas spotkania przedstawiciele 
służb odpowiedzialnych za utrzymanie wałów i infrastruktury
przeciwpowodziowej oraz odpowiedzialnych za usuwanie namułu z 
dna rzeki przedstawili informacje dotyczące zakończonych, prowa-
dzonych i planowanych w najbliższym czasie działań w tym zakresie. 
Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również miesz-
kańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalania w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. 

chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności 
pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach 
jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Kościół 
w Wiączeminie Polski sam w sobie jest ekumeniczny. Przed wojną 
modlili się tam niemieccy ewangelicy augsburscy, zawierali śluby, 
chrzcili dzieci, żegnali zmarłych. Po wojnie służył polskim katolikom. 
Dlatego by, uszanować jednych i drugich, centralnym punktem 
Święta Jana od 2004 roku jest ekumeniczne Nabożeństwo Słowa 
Bożego odprawiane wspólnie przez księży różnych wyznań chrześcijańskich. 
Mimo zaangażowania wielu osób, nauczycieli i uczniów zwłaszcza że 

W 2004 roku pierwszy raz przygotowywaliśmy wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Świniarach, Parafią Ewangelicko-Reformowaną w 
Warszawie i Parafią Rzymsko-Katolicką w Zycku Polskim Święto Jana. 
Specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ okoliczni mieszkańcy 
powiedzieli nam, że do początku lat 90-tych kościół w Wiączeminie 
Polskim, zbudowany przed wojną przez niemieckich protestantów, 
po wojnie służył miejscowym katolikom. Pierwszym patronem był 
właśnie Jan Chrzciciel i dlatego na Jana odbywały się odpusty.
Chcieliśmy przywrócić to Święto i nadać mu nowy wymiar ekume-
niczny.  Ekumenizm, jak przypomina wikipedia, to ruch w obrębie 

skutków powodzi i podniesieniem bezpieczeństwa powodziowego 
w regionie płockim oraz potrzeby w tym zakresie. Mieszkańcy zostali 
poinformowani, że prowadzone są prace nad dokumentami, które 
powinny poprawić sytuację w gospodarce wodnej na Wiśle i w całej 
Polsce. Są to m.in. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, 
koncepcja dostosowania wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej do 
aktualnych przepływów czy nowa ustawa Prawo wodne, w której 
planowane jest połączenie dwóch instytucji związanych z ochroną  
przeciwpowodziową tj: WZMiUW oraz RZGW. Po tym zabiegu na 
zadbanie o bezpieczeństwo powodziowe mają znaleźć się pieniądze, 
które będą kierowane w sposób ciągły na utrzymanie wałów i 
regulację dna rzeki.

red.

28 czerwca 2016 roku tereny zalewowe w dolinie Iłowsko-Dobrzy-
kowskiej odwiedził Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda. 
Spotkanie rozpoczęła wizytacja inwestycji związanych z odbudową 
infrastruktury przeciwpowodziowej po powodzi w 2010 roku oraz 
podsumowanie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa powodzio-
wego w regionie płockim. Delegacja  odwiedziła też kapliczkę w 
Świniarach zlokalizowaną w miejscu przerwania wału w 2010 roku. 
Następnym punktem spotkania była konferencja pt. „Podniesienie 
bezpieczeństwa powodziowego Wisły na odcinku Wyszogród-Wło-
cławek”, która odbyła się w strażnicy OSP w Troszynie Polskim. W 
spotkaniu tym udział wzięli m.in. Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław 
Sipiera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz 
Gajda, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie - 
Jarosław Kurek, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, 
Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena 
Mazurska, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Powiatu 
Płockiego - Józef Walewski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Obroń-
ców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej Wanda Smożewska, przedstawi-
ciele RZGW oraz WZMiUW, samorządowcy, sołtysi, strażacy ochotni-
cy oraz mieszkańcy terenów zalewowych.
Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszy-
nie Polskim omówiono charakterystykę koryta Wisły na odcinku 
Wyszogród - Płock. Podsumowano działania związane z usuwaniem 

włączyło się w ratowanie kościoła i przywrócenie Święta Jana. Peter 
Stratenwerth krótko wspomniał dramatyczne losy ludzkie, których 
świadkiem były zarówno sam budynek kościoła jak i okoliczne 
tereny. P. Sobieraj poprosił też o zabranie głosu p. Halinę Czubaszek, 
przewodniczącą zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich,  która – wraz kilkudziesięcioosobową grupą 
muzealników mazowieckich – była gościem specjalnym Święta Jana. 
Następnie pracownicy Muzeum, którzy od lat bardzo angażują się w 
badania osadnictwa olenderskiego w gminie Słubice: Magdalena 
Lica-Kaczan i Grzegorz Piaskowski zaprezentowali ambitne plany 
Muzeum w zakresie składanego właśnie  projektu „Skansen 
Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”.
Nabożeństwo Ekumeniczne Słowa Bożego poprowadził proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie – Michał Jabłoński, 
a towarzyszyli mu miejscowi księża, proboszcz parafii w Zycku 
Polskim – Stanisław Pakieła i proboszcz parafii w Słubicach – Roman 
Batorski.
Po nabożeństwie przed kościołem dzieci ze Szkół Podstawowych w 
Świniarach i Słubicach oczarowały wszystkich swoimi żywiołowymi 
występami taneczno-muzycznymi. Dziewczynki dodatkowo zachwy-
ciły przepięknymi wiankami. Wianki w ostatniej części programu – 
przy pomocy dzielnych strażaków z OSP Wiączemin – trafiły na taflę 
wody i popłynęły Wisłą do Gdańska… 
  Ewa Smuk Stratenwerth

Szkoły Podstawowej w Słubicach, wielu wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia ZIARNO i parafii zarówno katolickiej i ewangelickiej, kościół 
popadał w ruinę. Prawdziwa zmiana nastąpiła, kiedy Muzeum 
Mazowieckie w Płocku zakupiło zarówno budynek jak i przylegające 
dwa hektary ziemi. Już w 2014 roku wykonano pierwszy poważny 
remont, a w ubiegłym roku Święto Jana mogło odbyć się już w 
pięknie odrestaurowanym kościele. 
W tym roku Festyn Świętojański zaczął się już o 13.00. Przede 
wszystkim ciekawa oferta była skierowana dla najmłodszych:  
konkursy z nagrodami, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży: 
szydełkowanie, papieroplastyka, tworzenie naczyń ceramicznych, 
rzeźba w drewnie,  warsztaty edukacyjne: „Pszczoły wokół nas” i 
„Akademia małego ratownika”. 
Ale była też oferta dla starszych np. warsztaty origami dla seniorów 
czy stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, 
ekologicznym pieczywem i serami z Grzybowa.
Panie ze Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u Eli” częstowały 
ekologicznymi kanapkami i pysznymi pasztecikami z kapustą i 
grzybami.
O 15.00 zaczęła się część oficjalna w kościele. Najpierw gości przywi-
tał p. Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
który osobiście zaangażował się w odnowienie kościoła i nadanie mu 
nowej roli. Potem ja przypomniałam jak wiele osób i instytucji  

BEZPIECZEŃSTWO POWODZIOWE NA ODCINKU WYSZOGRÓD - WŁOCŁAWEK
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W dniu 25 maja br odbyło się w Wiączeminie Polskim wyjazdowe 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu Płockiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
terenów zalewowych. Na posiedzeniu obecni byli również, m.in.: 
Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Przewod-
niczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy 
Słubice - Krzysztof Dylicki, Komendant Miejski PSP w Płocku - 
Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - 
Hilary Januszczyk, Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosław 
Hofman, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi 
oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Małej Wsi, 
Wiączemina Polskiego i Słubic. Podczas spotkania przedstawiciele 
służb odpowiedzialnych za utrzymanie wałów i infrastruktury
przeciwpowodziowej oraz odpowiedzialnych za usuwanie namułu z 
dna rzeki przedstawili informacje dotyczące zakończonych, prowa-
dzonych i planowanych w najbliższym czasie działań w tym zakresie. 
Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również miesz-
kańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalania w 
przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. 

W 2004 roku pierwszy raz przygotowywaliśmy wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Świniarach, Parafią Ewangelicko-Reformowaną w 
Warszawie i Parafią Rzymsko-Katolicką w Zycku Polskim Święto Jana. 
Specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ okoliczni mieszkańcy 
powiedzieli nam, że do początku lat 90-tych kościół w Wiączeminie 
Polskim, zbudowany przed wojną przez niemieckich protestantów, 
po wojnie służył miejscowym katolikom. Pierwszym patronem był 
właśnie Jan Chrzciciel i dlatego na Jana odbywały się odpusty.
Chcieliśmy przywrócić to Święto i nadać mu nowy wymiar ekume-
niczny.  Ekumenizm, jak przypomina wikipedia, to ruch w obrębie 

skutków powodzi i podniesieniem bezpieczeństwa powodziowego 
w regionie płockim oraz potrzeby w tym zakresie. Mieszkańcy zostali 
poinformowani, że prowadzone są prace nad dokumentami, które 
powinny poprawić sytuację w gospodarce wodnej na Wiśle i w całej 
Polsce. Są to m.in. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, 
koncepcja dostosowania wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej do 
aktualnych przepływów czy nowa ustawa Prawo wodne, w której 
planowane jest połączenie dwóch instytucji związanych z ochroną  
przeciwpowodziową tj: WZMiUW oraz RZGW. Po tym zabiegu na 
zadbanie o bezpieczeństwo powodziowe mają znaleźć się pieniądze, 
które będą kierowane w sposób ciągły na utrzymanie wałów i 
regulację dna rzeki.

red.

28 czerwca 2016 roku tereny zalewowe w dolinie Iłowsko-Dobrzy-
kowskiej odwiedził Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda. 
Spotkanie rozpoczęła wizytacja inwestycji związanych z odbudową 
infrastruktury przeciwpowodziowej po powodzi w 2010 roku oraz 
podsumowanie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa powodzio-
wego w regionie płockim. Delegacja  odwiedziła też kapliczkę w 
Świniarach zlokalizowaną w miejscu przerwania wału w 2010 roku. 
Następnym punktem spotkania była konferencja pt. „Podniesienie 
bezpieczeństwa powodziowego Wisły na odcinku Wyszogród-Wło-
cławek”, która odbyła się w strażnicy OSP w Troszynie Polskim. W 
spotkaniu tym udział wzięli m.in. Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław 
Sipiera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz 
Gajda, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie - 
Jarosław Kurek, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, 
Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena 
Mazurska, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof 
Dylicki, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Powiatu 
Płockiego - Józef Walewski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Obroń-
ców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej Wanda Smożewska, przedstawi-
ciele RZGW oraz WZMiUW, samorządowcy, sołtysi, strażacy ochotni-
cy oraz mieszkańcy terenów zalewowych.
Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszy-
nie Polskim omówiono charakterystykę koryta Wisły na odcinku 
Wyszogród - Płock. Podsumowano działania związane z usuwaniem 

Szkoły Podstawowej w Słubicach, wielu wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia ZIARNO i parafii zarówno katolickiej i ewangelickiej, kościół 
popadał w ruinę. Prawdziwa zmiana nastąpiła, kiedy Muzeum 
Mazowieckie w Płocku zakupiło zarówno budynek jak i przylegające 
dwa hektary ziemi. Już w 2014 roku wykonano pierwszy poważny 
remont, a w ubiegłym roku Święto Jana mogło odbyć się już w 
pięknie odrestaurowanym kościele. 
W tym roku Festyn Świętojański zaczął się już o 13.00. Przede 
wszystkim ciekawa oferta była skierowana dla najmłodszych:  
konkursy z nagrodami, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży: 
szydełkowanie, papieroplastyka, tworzenie naczyń ceramicznych, 
rzeźba w drewnie,  warsztaty edukacyjne: „Pszczoły wokół nas” i 
„Akademia małego ratownika”. 
Ale była też oferta dla starszych np. warsztaty origami dla seniorów 
czy stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, 
ekologicznym pieczywem i serami z Grzybowa.
Panie ze Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u Eli” częstowały 
ekologicznymi kanapkami i pysznymi pasztecikami z kapustą i 
grzybami.
O 15.00 zaczęła się część oficjalna w kościele. Najpierw gości przywi-
tał p. Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
który osobiście zaangażował się w odnowienie kościoła i nadanie mu 
nowej roli. Potem ja przypomniałam jak wiele osób i instytucji  

aequo z Orkiestrami z Łącka oraz Rębowa. Po raz pierwszy odznacza-
no najmłodszego oraz najstarszego członka spośród wszystkich 
orkiestr dętych z powiatu płockiego. Jesteśmy dumni, ponieważ 
najstarszym  grającym uczestnikiem przeglądu okazał się pan Stefan 
Stęborowski  - członek słubickiej orkiestry. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy zdrowia oraz siły w płucach. Organizatorzy dziękowali 
wszystkim występującym orkiestrom za udział w konkursie gdyż 
zorganizowanie zespołu i podjęcie wyzwania jest olbrzymim sukce-
sem poszczególnych orkiestr. Podczas konkursu oceniane były takie 
aspekty jak gra w marszu, wykonanie repertuaru koncertowego, 
udział mażoretek czyli zespołu tanecznego oraz umundurowanie 
orkiestr. Podejmowane są działania mające na celu pozyskaniu 
środków na zakup strojów. Mamy nadzieję, że uda się nam jak 
najszybciej wyposażyć członków orkiestry w jednolite ubiory 
abyśmy mogli godnie reprezentować naszą gminę w powiecie a 
także podczas uroczystości lokalnych. Każda dotacja wiąże się z 
wkładem własnym dlatego też oprócz finansowego wsparcia z 
budżetu gminy podejmiemy działania w postaci organizacji koncer-
tów podczas których przybyli goście będą mogli wesprzeć naszą 
inicjatywę a tym samym wyrazić wdzięczność dla członków orkiestry 
za ich społeczną pracę na rzecz Gminy Słubice. Dziękuję wszystkim 
członkom Orkiestry za zaangażowanie i ciężką pracę jaką razem 
wykonaliśmy podczas prób i przeglądu. Dziękuję również Pani 
Jolancie Chudzyńskiej za opiekę medyczną oraz Pani Elżbiecie Mosa-
kowskiej za opiekę nad młodzieżą.

Szymon Ogrzebacz

Orkiestra Dęta przy OSP w Słubicach 8 maja 2016 roku brała udział 
w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych powiatu płockiego który 
odbył się Nowych Proboszczewicach w Gminie Stara Biała. Jest to 
coroczny konkurs muzyczny organizowany dla wszystkich orkiestr 
dętych z terenu powiatu płockiego w celu sprawdzenia poziomu gry 
w danych orkiestrach a także służący wymianie doświadczeń, zdoby-
ciu inspiracji a przede wszystkim zacieśnianiu więzi między muzyka-
mi i kultywowaniu dorobku naszej kultury. Należy tu zwrócić uwagę 
na fakt iż orkiestra w obecnym składzie działa dopiero od 4 lat i dla 
większości jej członków wtedy zaczęła się ich przygoda z grą na 
instrumencie dętym. W ostatnich tygodniach przed przeglądem 
obywały się intensywne próby na których opracowywaliśmy reper-
tuar koncertowy a także grę w marszu. W dniu przeglądu o godzinie 
9 rano odbyła się jeszcze próba przed Biblioteką Publiczną w 
Słubicach po której udaliśmy się autobusem na miejsce przeglądu. 
Pierwszym elementem konkursu był przemarsz kolejno wszystkich 
orkiestr od kościoła w Nowych Proboszczewicach pod scenę. Nasza 
Orkiestra podczas przemarszu odegrała Marsz pod tytułem "Witaj 
Polsko". Na twarzach członków innych orkiestr widać było podziw 
dla postępu jakiego dokonaliśmy od przeglądu który odbył się 2 lata 
wcześniej w Gąbinie. W momencie gdy już wszystkie orkiestry 
dotarły na plac przed sceną wspólnie odegraliśmy utwór pt. "Orkie-
stry Dęte". Efekt był niesamowity. Następnie rozpoczął się konkurs, 
nasza orkiestra występowała jako piąta z sześciu zgłoszonych zespo-
łów. Podczas naszego koncertu na scenie odegraliśmy następujące 
utwory: Marsz pod tytułem "Rozszumiały się Wierzby Płaczące" w 
opracowaniu M. Stanisławskiego, "Walc Barbary" z filmu "Noce i 
Dnie" również w opracowaniu M. Stanisławskiego oraz "Mieszankę 
Lat 70 i 80" w opracowaniu kapelmistrza orkiestry ze Słubic Szymona 
Ogrzebacza. Było to połączenie melodii takich utworów jak: "Una 
Paloma Blanca", "Comment Sa Va" oraz "Ob la di, Ob la da". Po 
zakończeniu konkursu jury udało się na naradę a na scenie swój 
koncert pozakonkursowy dała Orkiestra OSP z Nadarzyna. Publicz-
ność oraz członkowie wszystkich orkiestr z wielkim podziwem 
wysłuchali wspaniałego koncertu. Jury podczas werdyktu podkreśla-
ła wysoki poziom przygotowania poszczególnych orkiestr. W tym 
roku 1 miejsce zdobyła Orkiestra Dęta ze Starej Białej, 2 miejsce 
Orkiestra ze Staroźreb, 3 miejsce przypadło Orkiestrze z Płockiej 
szkoły średniej Siedemdziesiątka. Nasza Orkiestra zajęła 4 miejsce ex    

PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W PROBOSZCZEWICACH.

du, Andrzej Markiewicz - członek zarządu, Józef Walewski - członek 
zarządu, Dariusz Woliński - członek zarządu, Sławomir Januszewski - 
członek zarządu, Marek Muras - członek zarządu oraz Wiesław 
Milczarek - członek zarządu. 
Komisja Rewizyjna: Marek Bogiel – przewodniczący, Małgorzata 
Cichosz –wiceprzewodnicząca, Władysław Świderski – sekretarz.
W dyskusji głos zabierali goście zjazdu, którzy dziękowali za dotych-
czasową, dobrą współpracę. Nowy zarząd otrzymał liczne gratulacje 
połączone z życzeniami wielu sukcesów w pracy na rzecz bezpie-
czeństwa i dalszej owocnej współpracy. Oprawę uroczystości zapew-
niła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod 
batutą kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza.

red.

1 kwietnia 2016 roku w sali bankietowej Rafallo odbył się XI Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Słubicach. Celem zjazdu było podsumowanie 
działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania 
na następną kadencję oraz wybór nowych Władz Związku szczebla 
gminnego. W zjeździe uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Płocku - Hilary Januszczyk, dyrektor Biura Tereno-
wego ZOSP RP w Płocku - Jerzy Olejnik, zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Płocku - Andrzej Borkowski, kierownik Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena Mazurska, wójt Gminy 
Słubice – Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek, przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gmin-
nych z Iłowa i Sannik, samorządowcy oraz dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych.
Zebranych powitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef 
Walewski. Następnie oddał głos druhowi Ryszardowi Olczakowi, 
który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. 
W Prezydium zasiedli: Krzysztof Dylicki, Hilary Januszczyk, Jerzy 
Olejnik, Andrzej Borkowski i Józef Walewski. 
Po dokonanych wyborach i ukonstytuowaniu się władze Oddziału 
Gminnego w najbliższej kadencji działać będą w składzie.
Zarząd: Krzysztof Dylicki – prezes, Marek Tarka – wiceprezes, 
Wiesław Cichosz -komendant gminny, Jarosław Lenarcik – sekretarz, 
Ryszard Olczak – skarbnik, Krzysztof Dobaczewski - członek zarzą-

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
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oraz pododdział.
25-go maja druhowie z OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w 
Słubicach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu Płockiego, która ściśle związana była z zagrożeniem powo-
dziowym.
26-go maja druhowie z OSP w Słubicach tradycyjnie przygotowali 
ołtarz, na procesję Bożego Ciała, przy swojej strażnicy. Następnie 
uczestniczyli oni pododdziałem, ze sztandarami, we Mszy Świętej i 
procesji. Dbali również o bezpieczeństwo uczestników tego święta 
zabezpieczając trasę procesji i odpowiednio kierując ruch. 
29-go maja strażacy z OSP w Słubicach wzięli udział w ćwicze-
niach/szkoleniu zorganizowanym przez KM PSP w Płocku, a przepro-
wadzoną przez strażaków z JRG nr 2 w Płocku. Ćwiczenia dotyczyły 
zapoznania się i zastosowania sprzętu z zakresu ratownictwa 
wodnego i ekologicznego.

1-go czerwca druhowie z OSP w Słubicach zaprezentowali swój 
sprzęt podczas Gminnego Dnia Dziecka oraz przygotowali znicz 
olimpijski, który został uroczyście zapalony.
7-go czerwca strażacy z OSP w Słubicach, samochodem operacyj-
nym z łodzią, zostali zadysponowani do miejscowości Rakowo w gm. 
Wyszogród, gdzie miały miejsce manewry Renegade/Sarex 2016, 
które odbyły się w ramach krajowych ćwiczeń obronnych Anakonda 
2016.
11-go czerwca druhowie z OSP w Słubicach oraz OSP w Wiączeminie 
Polskim uczestniczyli w uroczystości poświęcenia i przekazania 
nowego wozu bojowego dla OSP w Dobrzykowie.
22-go czerwca strażacy z OSP w Słubicach i OSP w Wiączeminie 
Polskim brali udział w ćwiczebnej ewakuacji szkół podstawowych w 
Świniarach i Piotrkówku.
W ostatnim czasie przez teren naszej gminy przeszła również poważ-
na nawałnica z porywistym wiatrem. Niestety prawdopodobnie nie 
jest to ostatnie tego typu wydarzenie. Bieżące ostrzeżenia można 
śledzić na stronach internetowych służb meteorologicznych oraz 
stronie internetowej OSP w Słubicach.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, znaleźć 
można na bieżąco na stronie: 

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

Podsumowanie dotyczy okresu ostatnich niespełna 4 miesięcy. W 
tym czasie strażacy z OSP Słubice interweniowali aż 31 razy! 12 z 
tych interwencji dotyczyło pożarów, również 12 likwidacji skutków 
nawałnicy, 6 miejscowych zagrożeń oraz jeden raz zabezpieczane 
zostało lądowisko dla śmigłowca LPR.
Przypominamy, wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa należy 
bezwzględnie zgłaszać na numer alarmowy Państwowej Straży 
Pożarnej 998 lub ogólny numer alarmowy 112. Po przekazaniu 
niezbędnych danych, dyspozytor podejmie decyzję czy niezbędna 
jest interwencja straży pożarnej lub przekaże zgłoszenie do innych 
służb. W przypadku pożarów, wypadków lub wielu innych zdarzeń 
bardzo ważny jest czas reakcji. Nie czekajmy, aż ktoś za nas zgłosi to 
odpowiednim służbom.
W przywołanym wcześniej okresie z żalem pożegnaliśmy Druha 
Pawła Józefa Góreckiego z OSP w Sielcach. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się zgodnie z tradycją strażacką, przy obecności sztandarów 
jednostek OSP oraz dźwiękach syren zamontowanych na samocho-
dach strażackich.
25-go marca strażacy ochotnicy pełnili wartę przy Grobach Pańskich 
w kościołach parafialnych w Słubicach i Zycku Polskim.
27-go marca pododdział strażaków wraz z pocztami sztandarowymi 
uczestniczyli w uroczystych, rezurekcyjnych Mszach Świętych.
1-go kwietnia odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Słubicach. Podczas tego wydarzenia wybrane zostały nowe władze 
gminne na kolejną 5-letnią kadencję.
2-go kwietnia strażacy z OSP w Słubicach, poprzez sformowanie 
pododdziału oraz dźwięk syren, uczcili pamięć Jana Pawła II w 11 
rocznicę śmierci.
9-go kwietnia pododdział strażaków wraz ze sztandarami uczestni-
czył w uroczystościach z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiego, 
przy pomniku 96-dębów w Grzybowie. Na tę okazję druhowie z OSP 
w Słubicach przygotowali polowy poczęstunek w postaci typowo 
wojskowej grochówki.
14-go kwietnia druhowie z OSP w Słubicach, symbolicznym 
ogniskiem przy strażnicy, uczcili 1050 rocznicę Chrztu Polski.
24-go kwietnia na boisku szkolnym w Słubicach odbyły się coroczne 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Ostatecznie w zawodach 
zwyciężyli druhowie z OSP w Słubicach, przed drużynami OSP w 
Juliszewie, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w Łaziskach.
30-go kwietnia strażacy z OSP w Słubicach uczestniczyli w uroczysto-
ści wstąpienia w związek małżeński druha Macieja Wawrzyńczaka.
7-go maja odbyło się Gminne Święto Strażaka. Pododdział wraz z 
pocztami sztandarowymi uczestniczył we Mszy Św. w Kościele w 
Słubicach, a następnie przemaszerował do strażnicy OSP w 
Słubicach, gdzie odbył się poczęstunek.

8-go maja Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
wzięła udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który 
odbył się w Proboszczewicach. Mimo braku obecności na podium 
nasi muzycy zaprezentowali się bardzo dobrze.
21-go maja druhowie z OSP w Słubicach zabezpieczali przejazd 
Międzygminnego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem był 
SOW w Mocarzewie. Również tego samego dnia w Świniarach 
odbyły się uroczystości związane z przerwaniem wału przeciwpowo-
dziowego, na których obecne były strażackie poczty sztandarowe 
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wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest 
uwzględniany dochód rodziny  i nie są wymagane dokumenty 
potwierdzające uzyskanie dochodu przez członków rodziny. Na 
pierwsze dziecko możliwe jest przyznanie 500 zł tylko w sytuacji, gdy 
dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę bądź 1.200 zł netto na 
osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę 
brany jest dochód z 2014 roku. Świadczenie przysługuje dzieciom do 
18 roku życia. 
Podsumowując realizację programu "Rodzina 500+" na dzień 
15.06.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach  
informuje, że:
• przyjęto 395 wniosków (w tym 8 wniosków w wersji elektronicznej),
• wydano 385 decyzji przyznających prawo do świadczenia wycho-
wawczego,
• wypłacono łącznie 588 738,00 zł (co daje  1183 świadczeń)
• przeciętna wysokość świadczenia 500,00 zł,
• liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należ-
nych za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec łącznie: 1825,
• liczba dzieci, na które przyznano świadczenie – 643 dzieci,
Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego pochodzą z budże-
tu państwa i wpływają na konto Gminy Słubice w sposób systema-
tyczny zgodnie z harmonogramem.           
Pierwsza realizacja wypłaty świadczeń wychowawczych nastąpiła 13 
maja 2016 r. za miesiąc kwiecień w łącznej wysokości 295 350,10 zł.
Wypłaty za miesiąc maj z wyrównaniem za miesiąc kwiecień dla 
nowo złożonych wniosków  dokonano 25 maja 2016 r. na kwotę 293 
387,40 zł.
Kolejna wypłata świadczeń wychowawczych nastąpiła w dniu 24 
czerwca 2016 r. 
        Jacek Laska

Od dnia 1 kwietnia 2016  roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34,  rozpoczęło się przyjmowanie 
wniosków o świadczenie wychowawcze na pierwszy okres zasiłkowy 
trwający do 30 września 2017 roku.
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r. rozpatrywane są w terminie 3 miesięcy, licząc od 
dnia wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wyma-
ganymi dokumentami. Wszystkie osoby, które złożą wnioski w 
okresie  od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku  będą miały    przyznane 
i wypłacone świadczenia z wyrównaniem  od 1 kwietnia. Wnioski 
rozpatrywane są w kolejności zgodnej z datą wpływu.
W trosce o jak najszybsze załatwienie przez mieszkańców gminy 
spraw związanych ze złożeniem wniosków w ramach programu 
„Rodzina 500+” oprócz szczegółowych informacji udzielanych przez 
pracowników GOPS, opracowano i zamieszczono na tablicy ogłoszeń 
w budynku GOPS i na stronie internetowej Ośrodka, tj. www.-
gopsslubice.naszops.pl szczegółowe informacje i objaśnienia 
dotyczące sposobu wypełniania wniosków i przyjmowania 
dokumentów  składanych w celu przyznania świadczenia wycho-
wawczego.  W dniu 2 czerwca 2016 r. przed budynkiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach wizytował bus „Rodzina 
500+” z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Podczas wizyty przedstawicieli Delegatury MUW w Płocku miesz-
kańcy gminy Słubice mogli zadawać pytania oraz pozyskiwać  dodat-
kowe informacje na temat świadczeń wychowawczych. W obecno-
ści pracowników GOPS-u i osób wizytujących rodzice i opiekunowie 
dzieci mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia 
wychowawczego.
W ramach programu w przypadku ubiegania się o świadczenie 

nie zapraszam !
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w II semestrze 

roku szkolnego 2015/2016
 Na podstawie Uchwały Nr XIV/86/2008 Rady Gminy 
Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu 
Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego  Nr 91, poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r.) 
przyznałem stypendia motywacyjne 22 uczniom: w tym ze szkół 
podstawowych 14 uczniom, z gimnazjum 8 uczniom na łączną 
kwotę 14 700,00 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 
finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co 
najmniej na poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.
Serdecznie gratulujemy znakomitych wyników w nauce, które 
świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej 
dojrzałości i odpowiedzialności. 
Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium zmotywuje Stypendy-
stów do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i  umiejętności. 
Gratuluję również rodzicom uczniów.

red.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w II semestrze roku 
szkolnego 2015/2016.

Na  podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), z uwzględnieniem 
postanowień Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słubice 
przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 
roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckie-
go z 2005r. Nr 129, poz. 3930 ze zm.) przyznałem stypendia szkolne 
za II semestr roku szkolnego 2015/2016 ogółem: 149 uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Słubice, w tym 67 uczniom ze szkół 
podstawowych, 42 uczniom z gimnazjum, 40 uczniom ze szkół 
średnich.
Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została 
przeznaczona na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w 
tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup 
podręczników i innych pomocy naukowych oraz częściowe pokrycie 
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszka-
nia uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać do dnia 15 
września 2016r. w Urzędzie Gminy Słubice pok. 11, I piętro. Serdecz-
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ciągnikowych i kombajnowych. Takie odpady proszę dostarczać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Słubicach ul. Szkolna, 
czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po 
uprzednim, co najmniej jednodniowym, zgłoszeniu telefonicznym 
(tel. 669-314-116). W dniach ustawowo wolnych od pracy PSZOK 
jest nieczynny.
Bardzo proszę o wystawianie odpadów wzdłuż dróg publicznych 
najpóźniej do godziny 8.30.                                                               red.

Informuję, że 17 września 2016 r. (sobota) na terenie całej gminy 
Słubice odbędzie się zbiórka: zużytego sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego (RTV,AGD), odpadów wielkogabarytowych (np. 
meble), zużytych opon od samochodów osobowych (małe opony).
Firma REMONDIS sp. z o. o. oddział w Sochaczewie nie będzie 
zbierała odpadów niebezpiecznych, budowlanych oraz dużych opon 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć wyjścia 
z nałogu.  Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w niedzielę o 
godz. 15⁰⁰ na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach 
Najbliższy termin spotkania to 24 lipiec 2016 rok. Bliższe informacje 
udzielane są w GOPS w Słubicach 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jacek Markowski

GKRPA w Słubicach uprzejmie informuje mieszkańców, że od maja 
bieżącego roku zawiązała się grupa dla osób potrzebujących wspar-
cia. Spotkania prowadzą wolontariusze z Fundacji Biura Służby 
Krajowej AA. Tworzą oni wspólnotę mężczyzn i kobiet, dzielącą się 
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
wspólny problem.

GRUPA „NADZIEJA”

niezbędny. Wyłącznie  w domach z naturalnych materiałów jak glina,
słoma, drewno, kamień jesteśmy  swobodnie owiewani  przez 
nieodzowne dla zdrowia promienie Życia . Żyje się  w Naturze.
Więcej na ten temat będzie można przeczytać w jednym z kolejnych 
numerów Biuletynu.                                                                              red.

Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) około połowa ludzi 
na świecie , w Polsce blisko jedna trzecia, cierpi z powodu bezsenno-
ści. Czas snu jest czasem szczególnie ważnym dla naszego zdrowia,  
jest czasem regeneracji naszych komórek.  W czasie snu dostęp 
naszego organizmu do energii Natury zwanej też energią Życia jest  

EKOLOGICZNE DOMY

które przewyższają wyniki mazowieckie czy krajowe. W wielu 
kwalifikacjach jest to wynik 100%. Duża w tym zasługa organu 
prowadzącego szkołę- Powiatu Płockiego, który nie szczędzi fundu-
szy na  permanentne doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt 
również do kształcenia ogólnego. Każda pracownia posiada dostęp 
do sieci Internet , sprzęt multimedialny, programy przedmiotowe. 
W szkole jest  6 tablic interaktywnych. Nauka w tak nowoczesnych 
warunkach skutkuje wysokimi wynikami na egzaminach matural-
nych i podejmowaniem dalszej nauki na wyższych uczelniach. Moty-
wacją do osiągania jak najwyższych średnich ocen, w każdym typie 
szkoły, jest stypendium ufundowane przez Starostę Płockiego –„Sty-
pendium Twoją Szansą” , w którym dla każdego ucznia osiągającego 
wyniki w nauce powyżej 3,5 są po każdym semestrze wypłacane 
środki finansowe, zróżnicowane w zależności od średniej. Otoczenie 
szkoły, to niewidoczne od strony trasy 577 (ul. Rogatki Gostynińskie) 
nowoczesne, spełniające europejskie standardy obiekty sportowe: 
kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne i pełnowymiarowy stadion z 
trybunami oraz piękny park przyszkolny.
Szkoła jest  także Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, ponieważ ci, 
którzy kształcą się w zawodach mechanicznych mają możliwość 
bezpłatnego zdobycia uprawnień  do prowadzenia pojazdów 
kategorii B i T.  
                  Kierując się słowami Naszego Patrona  Stanisława Staszica 
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero 
pilna praca go obrobi  i wartość mu wielką nada” dbamy rozwój 
każdego ucznia, każdemu dajemy szansę pokazać  i rozwinąć swoje 
pasje, zainteresowania                                                    i zdolności. Jesteśmy 
szkołą otwartą na drugiego człowieka. Ale, aby się o tym przekonać 
trzeba być uczniem Staszica.                                                                                                                             

 Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk
            

W nadchodzącym roku szkolnym 2016-2017  Zespół Szkół im 
Stanisława Staszica w Gąbinie zaprasza gimnazjalistów do podjęcia 
nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie pożarniczej. Jest to 
innowacja pedagogiczna, czego potwierdzeniem jest informacja na 
stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. W tej 
klasie, oprócz wiodących przedmiotów, realizowanych w rozszerze-
niu, takich jak: matematyka lub wiedza o społeczeństwie oraz 
wybranej chemii lub fizyki, uczniowie zdobywać będą wiedzę w 
zakresie edukacji pożarniczej. Wysoką jakość realizacji tego przed-
miotu zapewnia podjęta współpraca z Państwową Strażą Pożarną 
oraz okolicznymi Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zespół Szkół im Stanisława Staszica to szkoła głęboko wpisana w 
tradycje edukacyjne naszego regionu. Liceum Ogólnokształcące w 
2015 roku obchodziło jubileusz 70- lecia istnienia, natomiast 
Szkolnictwo Zawodowe w 2013 roku jubileusz 65- lecia powołania .                                                                  
Wychodząc naprzeciw współczesnemu rynkowi pracy obecna oferta 
edukacyjna obejmuje naukę  w następujących zawodach,  w Techni-
kum: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, 
technik hotelarstwa , technik turystyki wiejskiej, technik ekonomista 
i nowość - technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej 
natomiast w  Zasadniczej Szkole Zawodowej: mechanik – operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodo-
wych oraz 2 nowości – kierowca mechanik i mechanik motocyklowy.   
Kształcenie zawodowe w naszej szkole nie mogłoby się odbywać , 
gdyby nie bogato  wyposażona baza dydaktyczna   w postaci nowo-
czesnych pracowni. Urządzenia, przyrządy, sprzęty, oprogramowa-
nia, które są wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych są porów-
nywalne a niejednokrotnie swoją jakością, przewyższają te, które 
nasi absolwenci spotkają w środowisku pracy. Dzięki temu ucznio-
wie osiągają wysokie noty na egzaminach z kwalifikacji w zawodzie,   
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WYKONANIE:

Rok szkolny 2015/2016 właśnie dobiegł końca. 
Po okresie wysiłku uczniów i wytężonej pracy nauczycieli 

nadeszła pora na wytchnienie, na zasłużone wakacje.
Niech będą one czasem bezpiecznych podróży, 

niezapomnianych wrażeń i wspaniałych przygód.
Nabierajcie sił, aby pełni zapału i energii 

wrócić do obowiązków w nowym roku szkolnym.
Katarzyna Monika Milczarek               Krzysztof Dylicki

Przewodnicząca Rady                                 Wójt 


