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mi  wchodzą w pas drogowy. Zdarza się też, że wykonujący roboty polowe doprowadzają do zabrudzenia powierzchni. Przecież z tych 
dróg korzystają również kierowcy samochodów i rowerzyści.
Dlatego też zwracam się i jednocześnie apeluję do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg i to 
nie tylko gminnych, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać poboczy i pasów 
drogowych.
Przypominam, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych „zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które 
mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu 
drogowego”.
Pragnę podkreślić, że świadome zaorywanie poboczy dróg jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje. Mowa jest o tym 
w art. 100 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, który między innymi wskazuje na wyraźne zakazy w zakresie zaorywania lub 
w inny sposób zwężania pasa drogowego lub pasa przydrożnego, uszkadzania rowów, skarp, nasypów lub wykopów albo samowolnego 
rozkopywania drogi publicznej. Nieprzestrzeganie powyższego stanowi podstawę ukarania karą grzywny lub nagany. Jakiekolwiek prace 
w pasie drogowym i ingerencja w niego bez uzyskania stosownej decyzji lub uzgodnienia może skutkować nałożeniem kar finansowych 
oraz nakazem przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.
Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej gminy i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszyst-
kich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. 
Chciałbym też Państwa poinformować o podejmowanych działaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W tym roku 
były to takie działania jak: profilowanie dróg równiarką samojezdną,nawożenie newralgicznych odcinków żwirem,wykaszanie traw i 
porostów na poboczach, kompleksowe obcinanie zwisających nad pasem drogowym konarów i gałęzi. Przewiduję kontynuowanie tych 
działań również w latach następnych na pozostałych drogach.
Myślę, że istotną sprawą w poruszanym przeze mnie temacie jest też fakt, iż udało się podjąć działania i skompletować dokumenty, 
dzięki którym Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji wysokości i zakresu strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, powołana przez Wojewodę Mazowieckiego, pozytywnie zweryfikowała zadania dotyczące:
- odbudowy odcinka drogi gminnej G1 w Wiączeminie Polskim, o długości 984 mb.,
- odbudowy odcinka drogi w Wiączeminie Polskim o długości 465 mb (koło RSP Wiączemin Polski).
Jest to pierwszy bardzo ważny krok, dający nadzieję na pozyskanie od Wojewody wsparcia finansowego na realizację tych zadań, co ma 
ogromne znaczenie w kontekście nie tylko realizowanego przez Muzeum Mazowieckie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego, ale 
również bezkolizyjnej ewakuacji mieszkańców w przypadku realnego zagrożenia powodziowego.

Wójt Krzysztof Dylicki

Gmina może funkcjonować prawidłowo tylko w oparciu o dobrej jakości infrastrukturę. Uważam, że jednym 
z najważniejszych elementów szeroko pojętej infrastruktury gminnej jest infrastruktura drogowa.Na co 
dzień, poruszając się ulicami i drogami, widzimy z reguły same mankamenty, takie jak zły stan nawierzchni, 
nieodpowiednie pobocza, oznakowanie itp. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, jak trudne i kosztowne 
jest utrzymanie dróg.
Nie wszystkie nasze drogi gminne są technicznie dostosowane do rosnącego natężenia ruchu, do poruszania 
się po tych drogach ciężkich pojazdów i sprzętu rolniczego. Bardzo niekorzystny wpływ, jak wiadomo, mają 
warunki pogodowe, szczególnie w okresie jesieni i wiosny. Są to czynniki od nas niezależne. Istotne znacze-
nie związane z bezpieczeństwem i stanem  technicznym nawierzchni spełniają pobocza.
I tu z przykrością stwierdzam, że nie tylko na drogach śródpolnych, ale również przy drogach gminnych o 
nawierzchni bitumicznej, coraz częściej zdarzają się sytuacje, że rolnicy i plantatorzy ze swymi uprawa-

ca uprawnienia urbanistyczne do samodzielnego przygotowania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go, autorka przedkładanych pod obrady planów. Ponadto Rada 
rozpatrzyła uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy powiatowi 
płockiemu oraz zmiany wprowadzane w uchwale budżetowej 
gminy Słubice na rok 2015. Wszystkie kierowane pod obrady 
projekty uchwał zostały przez radę podjęte po wcześniejszym 
wysłuchaniu wyjaśnień przez osoby je referujące. W uchwale 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu 
chodziło o zabezpieczenie środków własnych gminy na inwestycję 
związaną z kosztem wyposażenia w laboratorium przyrodnicze 
jednej pracowni szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Słubicach. 
Całkowity koszt wyposażenia  pracowni wynosi 20.000,00 zł. Na 
sesji zostały zabezpieczone środki własne w wysokości 10% 
inwestycji, czyli 2.000,00 zł. Uwzględniając warunki atmosferycz-
ne tj. panującą suszę radni Gminy Słubice przyjęli apel w sprawie 
podjęcia działań wspierających rodziny rolnicze w związku z 
negatywnymi skutkami suszy. Apel ten skierowany został do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz przesła-
ny do wiadomości starosty płockiego Mariusza Bieńka i wojewody 
mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Punkt „Sprawy różne” został 
zdominowany przez sprawę wycinki lub przycięcia drzew i 
krzewów: wzdłuż drogi wojewódzkiej 575,  przy lampach
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NASZE GMINNE SPRAWY
RADA GMINY SŁUBICE
25 sierpnia 2015 r. – posiedzenie wyjazdowe
Jak co roku, pod koniec wakacji, tj. 25 sierpnia br., członkowie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa pod przewodnic-
twem jej przewodniczącego Łukasza Bartosiaka wraz z przewodni-
czącą Rady Gminy Katarzyną Milczarek i wójtem gminy Słubice 
Krzysztofem Dylickim, w obecności dyrektorów poszczególnych 
jednostek oświatowych dokonali kontroli stanu przygotowania 
szkół do nowego roku szkolnego. W wyniku kontroli stwierdzono, 
że  wszystkie placówki są dobrze przygotowane do rozpoczęcia 
zajęć. Pozytywnie oceniono poczynione w czasie wakacyjnym 
drobne remonty w szkołach i naprawy sprzętów. 
8 września 2015 r. – IX sesja Rady Gminy
Na wniosek wójta z 28 sierpnia br. złożony w trybie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołana 
została nadzwyczajna Sesja Rady. Obrady w tym dniu nie zostały 
poprzedzone wspólnym posiedzeniem komisji Rady. Wiodącym 
tematem obrad było uchwalenie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów we wsiach: Grzybów, 
Słubice, Wiączemin Polski i Alfonsów oraz przystąpienie do 
opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Słubice. Uwzględniając tematykę obrad 
uczestniczyła w nich pani Alicja Pejta-Jaworska  posiadają- 
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w Gostyninie, przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku które-
go komisja skrutacyjna ustaliła, że ławnikiem Sądu Rejonowego w 
Gostyninie na kadencje 2016-2019 został pan Andrzej Markie-
wicz. Rada zapoznała się z informacjami przewodniczącej Rady i 
wójta gminy dotyczącymi wyników analizy oświadczeń majątko-
wych radnych oraz pracowników urzędu gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok.
Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym. Stosownie do treści uchwały od 1 października dochód na 
osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł, natomiast 
maksymalna miesięczna wysokość stypendium jest uzależniona 
od wysokości dochodu na 1 osobę w rodzinie:
- przy dochodzie do 200 zł wynosi 120 zł – od 1 listopada;
- przy  dochodzie od 201 zł wynosi 100zł – od 1 listopada.
Pozostałe warunki uzyskania stypendium nie uległy zmianie.
Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 
Wprowadzona zmiana pozwoliła na zapewnienie środków na 
organizacje szkolenia aktywizującego dla sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz na opłacenie postępowań związanych z wyda-
waniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Treść wszystkich uchwał podjętych na sesji została opublikowana 
na stronie internetowej gminy: www.ugslubice.bip.org.pl w 
zakładce „Uchwały Rady Gminy”.
W trakcie ożywionej dyskusji radni po raz kolejny poruszyli tematy 
związane z oświetleniem dróg i ulic gminnych, koniecznością 
wycięcia drzew lub gałęzi drzew rosnących wzdłuż  dróg, brakiem 
działań zmierzających do pogłębienia koryta Wisły oraz małą 
liczbą specjalistów w miejscowym ośrodku zdrowia. Ważnym 
tematem dyskusji była sprawa konieczności remontu drogi 
wojewódzkiej nr 575 łącznie z chodnikami, zjazdami i poboczami. 
Po raz kolejny radni i sołtysi zauważyli, że istnieje problem z 
brakiem zagospodarowania terenu w centrum Słubic. Plac między 
kościołem a bankiem nie jest najlepszą wizytówką naszej gminnej 
miejscowości. Każdy widziałby w tym miejscu rekreacyjny park, 
ale teren ten ma trzech właścicieli, co stanowi problem w 
przypadku, kiedy miałaby być to inwestycja gminna. Marzenia 
władz i mieszkańców nie są niemożliwe do zrealizowania w tym 
względzie, ale na pewno trzeba pomysłu w planowaniu, determi-
nacji w działaniu i przede wszystkich woli współpracy wszystkich 
stron dla dobra wspólnego.
Biorący udział w sesji radny powiatu płockiego Józef Walewski 
wyjaśnił sprawy postępowań przetargowych związanych z pogłę-
bianiem Wisły, a także odniósł się do problemu chodników przy 
drodze powiatowej w Wiączeminie Polskim i braku odwodnienia 
drogi powiatowej w Juliszewie. Przedstawił radnym treść uzyska-
nej odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie chodników w 
Wiączeminie Polskim.
Obrady sesji poprowadziła przewodnicząca Rady – Katarzyna 
Milczarek, która zapoznała radnych z pełną treścią odpowiedzi 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na apel radnych podjęty na 
poprzedniej sesji oraz z apelem  Fabryki Aktywności Młodych, 
poruszającym sprawy dofinansowania wolontariatu z budżetu 
gminy.                   red.

NASZE GMINNE SPRAWY
oświetleniowych oraz drogach, zwłaszcza na terenach nadwiślań-
skich. Drugim ważnym tematem były godziny działania lamp 
ulicznych – w opinii wielu radnych godziny te są niedostatecznie 
przystosowane do potrzeb mieszkańców. Zgłoszono potrzebę 
naprawy wielu dróg w tym m.in. przy kościele w Słubicach, do 
SUW Łaziska oraz ul. Górnej.
Obecna na sesji pani Ewa Smuk-Stratenwerth- dyrektor Stowarzy-
szenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” zaprosiła radnych  na 
Jesienne Święto Michała, zaplanowane na 27 września w Grzybo-
wie. Poinformowała także, że w trakcie uroczystości zostanie 
otwarty i poświęcony Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. 
29 września 2015 r. – wspólne posiedzenie komisji przy Radzie 
Gminy 
Rozpoczęcie posiedzenia poprzedzone było pracą członków 
Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Gostyninie powołanych uchwałą nr VIII.49.2015 r. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 
Zwołane posiedzenie poprzedzało obrady sesji zaplanowanej na 6 
października br.
Głównym tematem posiedzenia była przedstawiana przez dyrek-
torów poszczególnych placówek oświatowych „Informacja o 
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku 
szkolnym 2014/2015 i wynikach sprawdzianu i egzaminu”. W 
trakcie dyskusji poruszone zostały tematy takie jak: coraz większa 
agresja u małych dzieci, problemy wychowawcze rodziców, 
uzależnienia młodzieży od Internetu, cyberprzemoc oraz potrze-
ba zatrudnienia psychologa dziecięcego.
Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jacek 
Laska przedstawił informację o pomocy udzielanej rodzinom 
najuboższym dla dzieci uczęszczających do szkół za ubiegły rok 
szkolny i na początku roku szkolnego 2015/2016, a skarbnik gminy 
Henryka Bednarek przedstawiła informację o przebiegu wykona-
nia budżetu Gminy Słubice za I półrocze 2015 roku. W dalszej 
części obrad zostały zaprezentowane projekty uchwał kierowane 
na najbliższą sesję Rady Gminy. 
6 października 2015 r. – X sesja Rady Gminy
Jednym z pierwszych punktów obrad było wysłuchanie przez 
Radę przedkładanego przez wójta sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej tj. z działalności za okres od 8 września do 5 
października br. Następnie podczas interpelacji i zapytań zgłoszo-
no zapytania dotyczące formy w jakiej prowadzona jest naprawa 
dróg w gminie, wyniku rozmów z panią doktor o funkcjonowaniu 
ośrodka zdrowia w Słubicach oraz działań związanych z pogłębia-
niem Wisły. Wiodącą tematykę obrad stanowiły: rozpatrzenie 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samo-
rządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. i wysłuchanie 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za 
poprzedni rok szkolny. Do przedkładanych informacji  radni nie 
wnieśli uwag ani zapytań. Pełna treść informacji dotyczącej 
budżetu znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy 
www.ugslubice.bip.org.pl w zakładce „zarządzenia Wójta Gminy ” 
– zarządzenie nr 0050.60.2015. 
W toku dalszych obrad, po zapoznaniu się z opinią Zespołu do 
spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego 
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asfaltowej - grysowo - żwirowej grubości 4 cm na powierzchni 
3948 m2, warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej - grysowo – 
żwirowej grubości 4 cm na powierzchni 3824 m2 , pobocza z 
kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego na powierzchni 1410 m2  
oraz oznakowanie pionowe. Wartość finansowa zrealizowanych 
robót jest zgodna z wartością złożonej oferty. Okres rękojmi 
udzielonej przez wykonawcę zadania  trwa 48 miesięcy tj. do 14 
września 2019 roku. Gmina przejęła inwestycję od wykonawcy 
oceniając, że obiekt wykonany został prawidłowo. Gmina 
wnioskowała o przyznanie przez Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych dotacji na budowę drogi. W wyniku analizy dokumentów 
dotyczących zrealizowanego zadania wysokość do wypłacenia 
przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji 
została utrzymana i wynosi 100 tys. zł.

red.

NASZE GMINNE SPRAWY
BUDOWA DROGI GMINNEJ W LEONOWIE

odebrać inwestycję. Równocześnie stwierdzono,  że posiada ona 
wadę trwałą polegającą na nie zachowaniu równości poprzecznej 
i podłużnej jezdni ze względu na nierówności warstwy posypki 
wynikającej z niespełnienia wymagań projektu budowlanego oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Okres rękojmi na zrealizowane zadanie trwa 60 miesięcy tj. do 
22 września 2020 roku. W okresie tym wykonawca zobowiązał się 
do usunięcia usterek  i powstałych z jego winy wad. Komisja 
odbiorowa sformułowała wniosek, zgodnie z którym przeglądy 
zrealizowanego zadania winny być wykonywane dwa razy w roku 
w terminie do 30 kwietnia i 31 października każdego roku, a 
odbiór ostateczny zrealizowanego zadania winien nastąpić do 
22 września 2020 roku.                red.

PRZEBUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ W SŁUBICACH

przekazał Wójtowi Gminy Słubice Krzysztofowi Dylickiemu 
zabudowaną nieruchomość do gminnego zasobu nieruchomości. 
Przejęta przez gminę nieruchomość,  od ponad roku na podstawie 
zawartej umowy użyczenia,  wykorzystywana jest na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Majątek 
gminy zgodnie z operatem szacunkowym wzrósł o kwotę 
256.575,00 zł. Na podstawie protokołu przekazania w tym samym 
dniu sporządzony został akt notarialny umowy darowizny.

red.

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

oświetleniowych oraz drogach, zwłaszcza na terenach nadwiślań-
skich. Drugim ważnym tematem były godziny działania lamp 
ulicznych – w opinii wielu radnych godziny te są niedostatecznie 
przystosowane do potrzeb mieszkańców. Zgłoszono potrzebę 
naprawy wielu dróg w tym m.in. przy kościele w Słubicach, do 
SUW Łaziska oraz ul. Górnej.
Obecna na sesji pani Ewa Smuk-Stratenwerth- dyrektor Stowarzy-
szenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” zaprosiła radnych  na 
Jesienne Święto Michała, zaplanowane na 27 września w Grzybo-
wie. Poinformowała także, że w trakcie uroczystości zostanie 
otwarty i poświęcony Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. 
29 września 2015 r. – wspólne posiedzenie komisji przy Radzie 
Gminy 
Rozpoczęcie posiedzenia poprzedzone było pracą członków 
Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Gostyninie powołanych uchwałą nr VIII.49.2015 r. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 
Zwołane posiedzenie poprzedzało obrady sesji zaplanowanej na 6 
października br.
Głównym tematem posiedzenia była przedstawiana przez dyrek-
torów poszczególnych placówek oświatowych „Informacja o 
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku 
szkolnym 2014/2015 i wynikach sprawdzianu i egzaminu”. W 
trakcie dyskusji poruszone zostały tematy takie jak: coraz większa 
agresja u małych dzieci, problemy wychowawcze rodziców, 
uzależnienia młodzieży od Internetu, cyberprzemoc oraz potrze-
ba zatrudnienia psychologa dziecięcego.
Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jacek 
Laska przedstawił informację o pomocy udzielanej rodzinom 
najuboższym dla dzieci uczęszczających do szkół za ubiegły rok 
szkolny i na początku roku szkolnego 2015/2016, a skarbnik gminy 
Henryka Bednarek przedstawiła informację o przebiegu wykona-
nia budżetu Gminy Słubice za I półrocze 2015 roku. W dalszej 
części obrad zostały zaprezentowane projekty uchwał kierowane 
na najbliższą sesję Rady Gminy. 
6 października 2015 r. – X sesja Rady Gminy
Jednym z pierwszych punktów obrad było wysłuchanie przez 
Radę przedkładanego przez wójta sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej tj. z działalności za okres od 8 września do 5 
października br. Następnie podczas interpelacji i zapytań zgłoszo-
no zapytania dotyczące formy w jakiej prowadzona jest naprawa 
dróg w gminie, wyniku rozmów z panią doktor o funkcjonowaniu 
ośrodka zdrowia w Słubicach oraz działań związanych z pogłębia-
niem Wisły. Wiodącą tematykę obrad stanowiły: rozpatrzenie 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samo-
rządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. i wysłuchanie 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za 
poprzedni rok szkolny. Do przedkładanych informacji  radni nie 
wnieśli uwag ani zapytań. Pełna treść informacji dotyczącej 
budżetu znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy 
www.ugslubice.bip.org.pl w zakładce „zarządzenia Wójta Gminy ” 
– zarządzenie nr 0050.60.2015. 
W toku dalszych obrad, po zapoznaniu się z opinią Zespołu do 
spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego 

7 lipca zamieszczono ogłoszenie o przeprowadzeniu w trybie 
przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na realiza-
cję zadania pn. „Budowa drogi gminnej G34”. 23 lipca tj. w dniu 
otwarcia ofert, złożone zostały 4 oferty. Wszyscy wykonawcy 
spełniali warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z kryterium 
wyboru ofert, najwyższą liczbą punktów, w kryterium cena i rękoj-
mia, uzyskała firma P.H.U. PRIMA, Bogdan Głuchowski, Karwowo 
8. Cena wybranej oferty to 224.523,71 zł. 29 lipca z wykonawcą 
podpisałem umowę na realizację przedmiotowego zadania.
14 września 2015 r. spisany został protokół w sprawie odbioru 
końcowego i przekazania do użytku zadania pn.: „Budowa drogi 
gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr 
DG 291124W”. W ramach zadania wykonane zostały następujące 
elementy obiektu: na odcinku 940 m wykonano podbudowę z 
kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego grubości 15 cm na  
powierzchni 1192,80 m2, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 
pn.: Przebudowa ul. Mazowieckiej w miejscowości Słubice 
dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: FRANCE-
-GOST Sp. z o. o. z Gostynina. 14 września 2015 r. dokonano 
komisyjnego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
ulicy Mazowieckiej w miejscowości Słubice”. Z uwagi na braki w 
dokumentach odbiorowych termin odbioru został przesunięty na 
16 września 2015 r. W dniu tym stwierdzono, że istnieje potrzeba 
poprawienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 
zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych. Po przepro-
wadzeniu kontroli budowy i dokumentów przedłożonych przez 
wykonawcę do odbioru, w dniu 22 września 2015 r. postanowiono

24 sierpnia br. w Płocku spisany został protokół zdawczo odbior-
czy na okoliczność przekazania – przejęcia zabudowanej nieru-
chomości Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 
Słubice, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 235 o 
powierzchni 0,19 ha. Przedmiotem przekazania była działka wraz 
ze znajdującym się na niej budynkiem biurowym o powierzchni 
87,70 m2 oraz budynkiem garażowym 39,10 m2. Skarb Państwa 
reprezentowany przez pana Mariusza Bieńka Starostę Płockiego  
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zawartymi umowami z Urzędem Pracy po zakończonym stażu 
zostały zatrudnione na zadeklarowany we wniosku okres czasu. 
Osoby bezrobotne miały również możliwość odbycia stażu w 
jednostkach podległych gminie (szkołach, przedszkolu i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Słubicach).
Kolejną formą wsparcia osób bezrobotnych jest Program Aktywi-
zacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI" obejmujący działania 
mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobot-
nych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których 
powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III. Z terenu gminy 
Słubice w programie PAI uczestniczyło 5 osób.
Celem głównym programu było udzielenie kompleksowego 
wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego 
wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowe-
go funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
W ramach bloku Aktywizacji przez dwa miesiące realizowane były 
działania w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby objęte 
programem przez 10 godzin tygodniowo wykonywały prace na 
stanowisku robotnik gospodarczy. 
W ramach bloku Integracji Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa 
„FENIKS” zaproponowała uczestnikom: trening umiejętności 
interpersonalnych, trening z zakresu asertywności i pozytywnego 
myślenia o sobie, trening radzenia sobie ze stresem, zarządzanie 
sobą w czasie,    automotywację, trening umiejętności z zakresu 
efektywnego poszukiwania pracy. Zajęcia trwały 40 godzin 
miesięcznie.               red.

NASZE GMINNE SPRAWY

NASZE PROJEKTY

okresie, powstałe z jego winy. Spisanie protokołu poprzedzone 
było uzyskaniem od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Realizatorem 
zadania była firma INSTALBUD Piotr Kowalewski z Włocławka. 
Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę spośród ośmiu 
ofert zgłoszonych przez wykonawców biorących udział w postę-
powaniu przetargowym przeprowadzonym w ubiegłym roku.

red.

ODBIÓR KOŃCOWY OŚRODKA ZDROWIA

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE SŁUBICE

Do konkursu zgłoszone zostały 2223 wnioski, z czego nagrodzo-
nych zostało 300 pomysłów. Gmina Słubice brała udział w tym  
konkursie.  Otrzymaliśmy grant w wysokości 10.000,00 zł, który 
przeznaczony zostanie na budowę miejsca pamięci (kopca) 

GMINA SŁUBICE LAUREATEM KONKURSU PT.: „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. Progra-
mem objęte zostały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy. Na 
realizację programu podpisane zostały umowy. Ogólna kwota 
przyznanego dofinansowania to 3.736,00 zł, o tą wartość powięk-
szoną o 20 % wkład własny gminy, zwiększy się wartość zasobu 
bibliotecznego w szkołach podstawowych gminy.

red.

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Gmina Słubice czynnie uczestniczy w aktywizacji osób bezrobot-
nych z terenu gminy biorąc udział w programach inicjowanych 
przez powiatowe urzędy pracy. 
W roku 2015 Urząd Gminy Słubice czterokrotnie wnioskował do 
Starosty Płockiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd 
Pracy w Płocku, o organizację robót publicznych. Do chwili 
obecnej w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik 
gospodarczy zostało zatrudnionych 14 osób bezrobotnych, w tym 
7 kobiet i 7 mężczyzn, z ustalonym zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „profilem pomocy II”. 
W zależności od zapisów umowy podpisanej z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Płocku roboty publiczne organizowane są na 
trzy lub cztery miesiące. Po tym okresie Urząd Gminy zobowiąza-
ny jest z własnych środków do zatrudnienia w formie umowy o 
pracę bądź umowy zlecenie osób biorących udział w programie 
na minimalny okres 30 dni. Zatrudnieni w ramach robót publicz-
nych wykonują prace porządkowe na chodnikach, przy drogach 
publicznych, w rejonie przystanków autobusowych oraz innych 
miejscach użyteczności publicznej. Mężczyźni wykonują prace 
konserwacyjno- remontowe dróg gminnych i budynków komunal-
nych. 
Inną formą pomocy osobom bezrobotnym jest organizacja stażu 
zawodowego  u pracodawcy.  W roku 2015 Urząd Gminy Słubice 
trzykrotnie wnioskował do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku o 
zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na stanowisku młodszy 
referent. Łącznie staż zawodowy odbyło 5 osób, które zgodnie z 

16 września 2015 roku w godzinach wieczornych wziąłem udział 
w organizowanej w Warszawie gali wręczenia nagród w konkursie 
grantowym Banku Zachodniego WBK. Była to uroczysta gala 
związana z  II edycją konkursu pn.: „Tu mieszkam, tu zmieniam”.  

Gmina Słubice wnioskowała o przyznanie środków z rządowego 
programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły 
podstawowe w obszarze rozwoju zainteresowań uczniów przez 
promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem głównym 
programu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i 
indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa

10 lipca dokonany został odbiór końcowy zadania realizowanego 
w ramach zawartej umowy pn. „Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku ośrodka zdrowia w Słubicach”. Komisja odbiorowa sformuło-
wała pod adresem wykonawcy 8 usterek i zaleceń, ustalając, że 
będą one usunięte do 24 lipca. W realizacji przedmiotowego 
zadania nie stwierdzono występowania wad trwałych. Wykonaw-
ca udzielił 36 miesięcznej gwarancji, która upłynie 11 lipca 2018 roku 
i zobowiązał się usunąć wszelkie wady ujawnione w tym
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NASZE PROJEKTY

STREFA KULTURY

przedszkolnej. W ramach tego samego projektu do oddziału 
przedszkolnego w Słubicach zostało zakupione dodatkowe wypo-
sażenie i materiały dydaktyczne dostosowane do najmłodszych 
dzieci uczęszczających do tej placówki.
Wskazane działania podniosły standard pracy oddziałów przed-
szkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych na terenie 
gminy Słubice, co przyczynia się do zmniejszenia nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.                   
                 red.

ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GM. SŁUBICE

intensywne prace,  które umożliwią realizację kopca jeszcze w 
bieżącym roku.                         Krzysztof Dylicki

Na wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji. W tym roku 
letnie spotkania odbywały się pod hasłem „Wakacje z wierszy-
kiem”. Jak się okazało nie takie czytanie straszne, jak się wydaje. 

WAKACJE W BIBLIOTECE

bohaterów powstania styczniowego w Słubicach. W związku z 
przyznaniem grantu i podpisaniem umowy aktualnie prowadzę 

Tegoroczne zakończenie wakacji najmłodsi czytelnicy naszej 
biblioteki wspólnie spędzili podczas letnich zajęć, które odbywały 
się w ostatnim tygodniu sierpnia 2015 r.

Zakończono prace związane z budową placów zabaw przy oddzia-
łach przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkole Podstawowej im. 
Wł. Jagiełły w Piotrkówku oraz Szkole Podstawowej w Świniarach.  
Zadanie dofinansowano w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w 
gminie Słubice”  ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji  
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W SŁUBICACH
przyczyni się do podniesienia jakości nauczania oraz zwiększy 
zainteresowanie uczniów. To jest kolejny krok dla szkoły, by jej sale 
stały się salami na miarę XXI wieku.
W związku z wyposażeniem klasy w nowoczesne technologie 
nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Słubicach wzięli udział w 
dwóch szkoleniach. Pierwsze obejmowało obsługę urządzeń 
interaktywnych i audiowizualnych, które zostało przeprowadzone 
w ramach wykonania „dostawy wyposażenia baz edukacyjnych 
placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze”. Drugie 
szkolenie natomiast  przeprowadzono z zakresu urządzeń pomia-
rowych oraz oprogramowania SparkVue firmy PASCO.

Grażyna Bartos

Publiczne Gimnazjum w Słubicach wzbogaciło się o nową bazę 
edukacyjną wychodzącą naprzeciw potrzebom młodzieży. Jedna z 
klas została wyposażona w tablicę interaktywną, laptop oraz 
urządzenia pomiarowe w ramach projektu „doposażenie baz 
edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria 
przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz 
ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją 
ekologiczną”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.
Otrzymany sprzęt w znaczny sposób uatrakcyjni zajęcia lekcyjne, 

PIOTRKÓWEK ŚWINIARY SŁUBICE



widziało”. Tym razem zadaniem małych czytelników było min. 
wykonanie plakatu, którego tematem był tytuł wiersza. Czwartko-
wym zajęciom towarzyszył natomiast  bohater innego wiersza 
Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha”. Zadanie jakie po jego 
wysłuchaniu czekało na uczestników wakacyjnych spotkań w 
bibliotece było naprawdę „wybuchowe”. Mianowice każde dziec-
ko otrzymało balon, który skrywał w sobie karteczkę z nazwą 
zwierzęcia. Po przebiciu balonu dzieci musiały odpowiedzieć czy 
to zwierzę pojawiło się w wierszu. Mnóstwo radości i śmiechu 
czerpały dzieci z zabawy, w której każdy mógł przebrać się za 
jakieś zwierzę i spróbować je naśladować. 
Na piątkowym spotkaniu, które kończyło letnie zajęcia w bibliote-
ce uczestnicy w ogrodzie bibliotecznym wyciągnęli z ziemi wielką 
rzepę, tym samym odgadując nazwę wiersza Juliana Tuwima 
„Rzepka”. Po wysłuchaniu wiersza na dzieci czekało trudne 
zadanie. Było nim ustawienie wszystkich postaci, które wystąpiły 
w wierszu Juliana Tuwima w takiej samej kolejności, jak ustawiły 
się do wyciągania tytułowej rzepki. Każdego dnia zajęć oprócz 
zadań związanych z wysłuchanym wierszem, który był tematem 
przewodnim danego dnia, na dzieci czekało wiele różnych zabaw 
ruchowych, integracyjnych zarówno w bibliotece jak i na dworze, 
a także specjalne wakacyjne projekcje filmowe. Cieszymy się, że 
zajęcia wakacyjne cieszą się tak dużym zainteresowaniem ze 
strony naszych małych czytelników. Za rok już następne zajęcia, 
na które już dziś serdecznie zapraszamy!

Artur Bedyk

śpiewu i Szkołę Muzyczną II st. w Łodzi w klasie fortepianu. Jest 
absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi – Wydział Kompozycji, 
Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki, kierunek wychowanie 
muzyczne. Ukończyła także Studia Podyplomowe w Wyższej 
Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warsza-
wie w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego. Posiada duże 
doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycz-
nym. Uzyskała liczne sukcesy pedagogiczne, wiele nagród 
uczniów na konkursach muzycznych. Prowadzi aktywną działal-
ność artystyczną, występuje jako solistka podczas koncertów w 
Polsce i za granicą, m.in.: USA, Norwegia, Czechy, Ukraina, Holan-
dia, Szwajcaria i Niemcy. W latach 2000-2010 była dyrygentem 
Chóru "Speranza" Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, a od 
2011 r. prowadzi chór Cantabile Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej. Posiada w swoim dorobku kilka artykułów nauko-
wych, w których podejmuje tematyką muzyki ludowej regionu 
gąbińskiego. Uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia za swoją pracę 
pedagogiczną i artystyczną, m.in. Srebrny Medal przyznany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznakę "Zasłużony dla 
Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Nagrodę Starosty Powiatu Kutnowskiego, wiele 
nagród dyrektorów szkół muzycznych za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.
Dzieci uczestniczące w warsztatach wokalnych będą mogły zapre-
zentować się słubickiej publiczności podczas organizowanego w 
naszej bibliotece w październiku Przeglądu Piosenki Polskiej i 
Zagranicznej oraz będą mogły uczestniczyć w Konkursie Muzycz-

Na wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji. W tym roku 
letnie spotkania odbywały się pod hasłem „Wakacje z wierszy-
kiem”. Jak się okazało nie takie czytanie straszne, jak się wydaje. 

ROZŚPIEWAJ SIĘ W BIBLIOTECE

Tegoroczne zakończenie wakacji najmłodsi czytelnicy naszej 
biblioteki wspólnie spędzili podczas letnich zajęć, które odbywały 
się w ostatnim tygodniu sierpnia 2015 r.

Każdy dzień bibliotecznych spotkań rozpoczynał się zagadką, która 
miała naprowadzić naszych młodych czytelników na trop, który ze 
znanych wierszy napisany przez polskich poetów będzie tematem 
przewodnim kolejnego dnia zajęć w bibliotece. 
Poniedziałek rozpoczął długi pociąg wokół biblioteki, który wpro-
wadził wszystkich w nastrój wiersza Juliana Tuwima „Lokomoty-
wa”. Po wysłuchaniu wiersza zadaniem dzieci było np. wymienić, 
co w swych wagonach przewozi lokomotywa, o której mowa w 
wierszu Juliana Tuwima. Wielką frajdę sprawiła dzieciom zabawa 
w kalambury, w których drużyny musiały przedstawić, co znajdo-
wało się w wagonach lokomotywy. Tego dnia wszyscy uczestnicy 
zajęć zilustrowali wspólnie wiersz „Lokomotywa”, w efekcie 
powstała książka, którą można obejrzeć w kąciku dla dzieci. 
Podczas drugiego dnia zajęć na dzieci czekało kolejne wyzwanie. 
Polegało ono na odszukaniu ukrytych wokół biblioteki niespodzia-
nek. Jak się później okazało były to owoce i warzywa. Dzieci 
szybko odgadły, że wiersz, który będzie  tematem wtorkowych 
zajęć nosi tytuł „Na straganie” a napisany został przez Jana 
Brzechwę. Kolejnym zadaniem dla uczestników wakacyjnych 
spotkań było wykonanie straganu, ale tylko z tych warzyw, których 
nazwy dzieci usłyszały w wierszu Jana Brzechwy. Oprócz warzyw 
na „bibliotecznym straganie” znalazł się również arbuz, który jest 
bohaterem innego wiersza Jana Brzechwy. Wiersz pt. „Arbuz” z 
pewnością bardzo podobał się dzieciom i po jego wysłuchaniu 
wszyscy mogli skosztować pysznego i orzeźwiającego arbuza.
W środę dzieci wysłuchały wiersza Marii Konopnickiej „Co słonko  

13 września 2015 roku o godzinie 18:00 w sali kulturalno-oświato-
wej naszej biblioteki rozpoczął się koncert zespołu "Young Angel", 
który był oficjalną inauguracją projektu "Rozśpiewaj się w biblio-
tece"."Rozśpiewaj się w bibliotece" - to projekt  finansowany  ze 
środków programu "Działaj lokalnie IX" Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, firmę Levi Strauss Poland oraz Ośrodek 
Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi 
Razem". Zespół "Young Angel" już od ponad pół roku spotyka się 
w naszej bibliotece by wspólnie realizować swoją pasję jaką jest 
muzyka. Podczas tego koncertu po raz pierwszy miał okazję zapre-
zentować się przed szerszą publicznością. Grają popowo-rockowe 
covery różnych wykonawców, ale zapewniają, że już niedługo 
usłyszymy ich we własnym repertuarze. Podczas swojego występu 
Radek, Piotrek, Marcin, Kuba, Marcin oraz Ania zachwycili swoją 
aparycją, żywiołowością i muzykalnością. Zgromadzona publicz-
ność usłyszała min. takie przeboje jak "Slow it down", "Run Run", 
"Love Story", Mini world", "Tu ne nientends pas". Koncert zakoń-
czyła owacja na stojąco zgromadzonej publiczności, wśród której 
nie zabrakło również gospodarza naszej gminy – wójta p. Krzyszto-
fa Dylickiego, na którego obecność, mimo tak wielu innych 
obowiązków służbowych, zawsze możemy liczyć.
We wrześniu w ramach projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece" 
rozpoczęły się również w naszej bibliotece warsztaty wokalno - 
instrumentalne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzi 
pani Joanna Domagała która ukończyła Państwową Szkołę 
Muzyczną I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie 
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śpiewu i Szkołę Muzyczną II st. w Łodzi w klasie fortepianu. Jest 
absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi – Wydział Kompozycji, 
Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki, kierunek wychowanie 
muzyczne. Ukończyła także Studia Podyplomowe w Wyższej 
Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warsza-
wie w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego. Posiada duże 
doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycz-
nym. Uzyskała liczne sukcesy pedagogiczne, wiele nagród 
uczniów na konkursach muzycznych. Prowadzi aktywną działal-
ność artystyczną, występuje jako solistka podczas koncertów w 
Polsce i za granicą, m.in.: USA, Norwegia, Czechy, Ukraina, Holan-
dia, Szwajcaria i Niemcy. W latach 2000-2010 była dyrygentem 
Chóru "Speranza" Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, a od 
2011 r. prowadzi chór Cantabile Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej. Posiada w swoim dorobku kilka artykułów nauko-
wych, w których podejmuje tematyką muzyki ludowej regionu 
gąbińskiego. Uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia za swoją pracę 
pedagogiczną i artystyczną, m.in. Srebrny Medal przyznany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznakę "Zasłużony dla 
Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Nagrodę Starosty Powiatu Kutnowskiego, wiele 
nagród dyrektorów szkół muzycznych za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.
Dzieci uczestniczące w warsztatach wokalnych będą mogły zapre-
zentować się słubickiej publiczności podczas organizowanego w 
naszej bibliotece w październiku Przeglądu Piosenki Polskiej i 
Zagranicznej oraz będą mogły uczestniczyć w Konkursie Muzycz-

„Rozśpiewaj się w bibliotece” napiszemy w kolejnym wydaniu 
biuletynu.

Artur Bedyk

przed nami. W roku 2013, było to dokładnie rok po odbudowie, 
Orkiestra ze Słubic wystąpiła na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 
w Gąbinie, gdzie dała występ na poziomie nie odbiegającym od 
innych. Był to duży sukces zwłaszcza, że od dłuższego czasu nasza 
Orkiestra nie brała udziału w przeglądach i prawie wszyscy wystę-
pujący muzycy byli członkami Orkiestry ze Słubic a nie wypożycza-
nymi z sąsiednich zespołów. Rok później występowaliśmy na 
Przeglądzie Powiatowym w Staroźrebach. Największych sukce-
sem, jakim możemy się pochwalić jest fakt, że udało się odbudo-
wać i zakorzenić w społeczności gminnej muzykowanie w Orkie-
strze. Orkiestra działa czynnie i z każdym następnym rokiem, 
zdaniem mieszkańców, gra coraz lepiej. Swoją grą uświetniamy 
uroczystości gminne i kościelne na terenie Gminy Słubice a także 
na terenach gmin sąsiednich. Do najważniejszych występów 
orkiestry zalicza się: Powiatowy Dzień Ziemi, pikniki i zawody 
strażackie, obchody Katastrofy Smoleńskiej, WOŚP w Pacynie, 
święta kościelne: Wielkanoc, Boże Ciało, odpust. W okresie świąt 
bożonarodzeniowych orkiestra zapoczątkowała wspaniałą inicja-
tywę jaką jest wspólne śpiewanie kolęd podczas koncertu nazwa-
nego "Śpiewaj z Orkiestrą". W roku 2013 kolędowaliśmy w koście-
le w Słubicach, zaś w 2014 w kościele w Zycku a później w 
Słubicach. Zdaniem ks. Romana Batorskiego "nie ma święta bez 
orkiestry". Dzięki przychylności władz gminnych mogliśmy wyre-
montować stare instrumenty, zakupić futerały, pulpity, lirki 
marszowe, perkusję, gitarę basową oraz inne elementy wyposa-
żenia. Pod koniec roku 2014 dzięki pozyskaniu środków unijnych 
Orkiestra została wyposażona w różnorodne instrumenty czoło-
wych producentów. Zakupiono 19 nowych instrumentów za 
kwotę prawie 50 tysięcy złotych. Aktualny skład orkiestry liczy 30 
członków z czego 90% stanowią dzieci i młodzież.  Zachęcam 
osoby, które chciałby uczyć się gry na instrumentach dętych do 
wstąpienia w szeregi Orkiestry. Nauka gry jest darmowa, uczący 
otrzymuje instrument, zaś zajęcia prowadzone są w piątki w 
godzinach popołudniowych oraz w soboty. Członkowie Orkiestry 
nie otrzymują wynagrodzenia finansowego za występy. Organizo-
wane  są spotkania integracyjne dla członków, a w przyszłości 
planowane są formy rekreacji w postaci muzycznych obozów 
wakacyjnych. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy orkiestry, 
muzykom, którzy zechcieli w czynie społecznym działać dla 
lokalnej społeczności, władzom gminnym i strażackim, a w szcze-
gólności rodzicom dzieci, którzy mobilizują je do aktywności 
społecznej i przywożą na próby i występy. Orkiestra jest wspólnym 
dobrem mieszkańców gminy. Zachęcam rodziców i zarazem 
mieszkańców całej gminy do kształtowania w młodych ludziach 
postawy altruistycznej, a co za tym idzie skorzystania z form 

ORKIESTRA STRAŻACKA

13 września 2015 roku o godzinie 18:00 w sali kulturalno-oświato-
wej naszej biblioteki rozpoczął się koncert zespołu "Young Angel", 
który był oficjalną inauguracją projektu "Rozśpiewaj się w biblio-
tece"."Rozśpiewaj się w bibliotece" - to projekt  finansowany  ze 
środków programu "Działaj lokalnie IX" Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, firmę Levi Strauss Poland oraz Ośrodek 
Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi 
Razem". Zespół "Young Angel" już od ponad pół roku spotyka się 
w naszej bibliotece by wspólnie realizować swoją pasję jaką jest 
muzyka. Podczas tego koncertu po raz pierwszy miał okazję zapre-
zentować się przed szerszą publicznością. Grają popowo-rockowe 
covery różnych wykonawców, ale zapewniają, że już niedługo 
usłyszymy ich we własnym repertuarze. Podczas swojego występu 
Radek, Piotrek, Marcin, Kuba, Marcin oraz Ania zachwycili swoją 
aparycją, żywiołowością i muzykalnością. Zgromadzona publicz-
ność usłyszała min. takie przeboje jak "Slow it down", "Run Run", 
"Love Story", Mini world", "Tu ne nientends pas". Koncert zakoń-
czyła owacja na stojąco zgromadzonej publiczności, wśród której 
nie zabrakło również gospodarza naszej gminy – wójta p. Krzyszto-
fa Dylickiego, na którego obecność, mimo tak wielu innych 
obowiązków służbowych, zawsze możemy liczyć.
We wrześniu w ramach projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece" 
rozpoczęły się również w naszej bibliotece warsztaty wokalno - 
instrumentalne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzi 
pani Joanna Domagała która ukończyła Państwową Szkołę 
Muzyczną I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie 

nych Talentów, który zostanie zorganizowany w listopadzie. 
Więcej na temat działań związanych z realizowanym projektem 

Współczesna Orkiestra Dęta ze Słubic, zgodnie z tradycją czasów 
przedwojennych i  powojennych, przynależy do Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Słubicach. Jest jedną z nielicznych 
Orkiestr w powiecie płockim, która nadal jest Orkiestrą Strażacką 
a nie Gminną. Muzycy orkiestry są jednocześnie członkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Jednostki. Występujemy w umundurowaniu strażackim. Potrzeby 
związane z  działaniem orkiestry finansowane są z budżetu gminy. 
Orkiestra w obecnym składzie została reaktywowana do gry w 
czerwcu 2012 roku po przerwie związanej z brakiem członków 
mogących czynnie uczestniczyć w życiu orkiestry. Miał na to 
wpływ brak działań, które mogłyby zachęcić nowych członków 
spośród dzieci i młodzieży do nauki gry na instrumentach dętych. 
Drugą ważną przyczyną było nieinwestowanie w renowację 
starych instrumentów i wymianę ich na nowe. W momencie, gdy 
zostałem kapelmistrzem orkiestry mogłem liczyć na 6 osób w 
starszym wieku i tylko na 2 z młodzieży. Osoby te grały głównie na 
instrumentach kilkunastoletnich, a w magazynie składowane były 
instrumenty stare, które zdaniem mojego poprzednika nadawały 
się jedynie do przechowywania. W mojej ocenie instrumenty te 
mogły jeszcze służyć przyszłym muzykom, dlatego też zostały 
poddane renowacji i służą nam do dnia dzisiejszego. Większość z 
nich nie miała futerałów, brakowało pulpitów na nuty, a w szcze-
gólności nut, z których można by grać. Niezwykle trudnym 
zadaniem było pozyskanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki 
gry zwłaszcza, że orkiestra nie cieszyła się w tamtych czasach 
dobrą opinią o jej działalności. Po rozmowach z wieloma rodzica-
mi udało mi się zachęcić i wyszkolić nowych członków, którzy 
swoją wiedzę zdobywali niemal w "spartańskich" warunkach - 
mam tu na myśli słabo ogrzewaną salę remizy w tamtym okresie. 
Nauka gry na instrumencie musi odbywać się początkowo w 
sposób indywidualny, dlatego 5 godzin tygodniowo jakie miałem, 
wygospodarowane na naukę dzieci i próbę z czynnymi muzykami, 
okazało się od razu o wiele za mało. Aby jak najszybciej móc 
"postawić na nogi" zespół w kompletnej dezorganizacji, spędziłem 
wiele godzin społecznie na nauce gry, opracowywaniu partytur 
utworów, do których posiadaliśmy częściowo zapis nutowy lecz 
nie na wszystkie instrumenty, jak i rozpisywaniu nowych utworów, 
na których bazuje aktualny repertuar orkiestry. Orkiestra, która 
tak naprawdę działa od 3 lat i większość z jej członków to dzieci i 
młodzież, którzy od niedawna mają styczność z najtrudniejszą 
formą muzykowania jakim jest granie na instrumentach, nie może 
mierzyć się na konkursach powiatowych z zespołami, które grają 
razem od wielu lat i ich przeciętny staż w  grze jest o wiele większy. 
Dlatego też jeśli chodzi o zaszczytne miejsca na arenie powiato-
wej, nie odnieśliśmy jeszcze tak dużego sukcesu ale wszystko 
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na przeglądach oraz uświetniać występy dla mieszkańców naszej 
gminy.                                   

         Szymon Ogrzebacz

rozwoju młodego człowieka poprzez muzykę. Orkiestra w 
przyszłości będzie systematycznie pracować oraz kształcić 
nowych członków, byśmy mogli rywalizować z innymi orkiestrami 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUBICACH - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
odbyła się druga część spotkania.
Delegacja Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem panem 
Łukaszem Bartosiakiem i Zuchy udali się na cmentarz, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, życzymy wszystkim 
uczniom, by zdobywanie wiedzy było ich fantastyczną przygodą, 
ale także odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i 
zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was  miejscem radości i 
wielu przyjaźni.

Emilia Cichosz, Emilia Gościniak

Tradycyjnie 1 września w naszej szkole miało miejsce uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
Na początku uroczystości uczniowie klas O- VI, nauczyciele i rodzi-
ce zostali powitani przez panią dyrektor Barbarę Gołaszewską. 
Następnie piękną część artystyczną z okazji 76 Rocznicy II Wojny 
Światowej przedstawiły Zuchy pod opieką pań: Wandy Ambroziak 
i Grażyny Wawrzyńczak.
Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie poszczególnych klas 
udali się wraz z nauczycielami do przydzielonych pracowni, gdzie

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWINIARACH
 przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było spopu-
laryzowanie wśród uczniów w całej Polsce zasad zdrowego stylu 
życia. W realizacji projektu brali udział wszyscy nauczyciele, 
uczniowie oraz rodzice naszej szkoły. Większość zadań dotyczyła 
aktywności fizycznej ale także właściwego odżywiania. Zadania w 
atrakcyjnej formie przyciągały wszystkich uczniów, którzy sami 
inicjowali zajęcia. Zorganizowany był  „Dzień Ruchu w Szkole”, 
podczas którego uczniowie zdobywali tytuł Szkolnego Sportowe-
go Asa. Aktywne przerwy były wielką atrakcją dla wszystkich 
dzieci. Najmłodsi uczniowie podczas spotkania z lokalnym przed-
stawicielem sportu panem Jackiem Kozłowskim dowiedzieli się 
jakie korzyści daje człowiekowi sport oraz jakich zasad bezpie-
czeństwa należy przestrzegać podczas uprawiania sportu. 
Pielęgniarka pani Halina Jagła uświadomiła uczniom zaburzenia 
stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywia-
niem. Podczas pogadanki okazało się, że temat zdrowego 
odżywiania jest bliski wielu uczniom. Mogą bardzo wiele powie- 

Zdobycze cywilizacji przyciągają młodych ludzi i często powodują 
zatracanie się w nich. Niekontrolowane i nieograniczone korzysta-
nie z nowoczesnych technologii (komputery, tablety, smartfony, 
telewizja) mogą mieć negatywny, czasem wręcz niszczący wpływ 
na rozwój psychiczny i emocjonalny, na kondycję zdrowotną 
młodych ludzi. Takie spotkania sam na sam z urządzeniem mogą 
mieć wpływ na zaburzenia w budowaniu prawidłowych  relacji 
rówieśniczych,  albo wręcz ich brak. Często zaciera się granica 
między światem realnym a wirtualnym. Niektóre programy 
telewizyjne przepełnione przemocą,  treściami bardzo wyraźnie 
erotycznymi emitowane we wczesnych  godzinach wieczornych są 
w zasięgu młodych ludzi. Coraz większym problemem są zaburze- 
nia zdrowotne związane z otyłością spowodowaną siedzącym 
trybem życia czy niewłaściwym odżywianiem lub jednym i 
drugim.
Przestrzegaliśmy przed tym podczas wykonywania zadań w 
konkursie „Aktywna szkoła – aktywny uczeń” zorganizowanym
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osobami, które pojawiają się w jego życiu.
Dzieci i rodzice chętnie brali udział w proponowanych formach 
aktywności – zabawach integracyjnych, ruchowych oraz przy 
muzyce. Rodzice mogli zobaczyć swoje pociechy w działaniu, 
nawiązały się pierwsze znajomości czy nawet przyjaźnie. Podczas 
gdy dzieci były pochłonięte zabawą z rówieśnikami dla rodziców 
był to czas na indywidualne rozmowy  z wychowawcami czy Panią 
dyrektor. Przekroczenie progu przedszkola przez dziecko, to 
ważne, a czasem nawet stresujące wydarzenie w życiu jego rodzi-
ców.
Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno 
dzieci, jak i rodzice byli zadowoleni. Jestem przekonana, że zapro-
ponowana przez nas forma zajęć z pewnością w dużej mierze 
ułatwiła rozstanie  z rodzicami w pierwszych dniach września.

Agnieszka Zwierzchowska

Rok szkolny w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach rozpoczął 
się 1 września. Jednak zanim przedszkole stanie się ulubionym 
miejscem zabawy i nauki dziecko musi przejść przez etap rozsta-
nia z rodzicami i integracji z grupą rówieśniczą. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom w  przedszkolu odbyły się w czasie 
wakacji zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodzi-
ców.  Dzieci wraz z rodzicami miały możliwość zapoznania się z 
przedszkolem – ze swoimi nauczycielkami, salą zajęć i innymi 
pomieszczeniami oraz placem zabaw. Celem zajęć było: ułatwie-
nie dzieciom przekroczenia progu przedszkola, zmniejszenie lęku i 
eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przed-
szkolnej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu 
w przedszkolu, nawiązanie kontaktu z dziećmi i ich rodzicami oraz 
poznawanie dzieci w zabawie dowolnej oraz inicjowanej przez 
nauczyciela. Ponadto prowadzone zajęcia pozwoliły oswoić się 
dzieciom z nową formą aktywności, a przede wszystkim z nowymi 

ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu”.  
Warto pomagać
Wiedzą o tym uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej w Świniarach. W czerwcu 2015 roku Polska Akcja Humanitar-
na wystąpiła z apelem o wsparcie dla mieszkańców Nepalu, którzy 
doznali ogromnych zniszczeń podczas kwietniowego trzęsienia 
ziemi. W jego wyniku śmierć poniosły tysiące osób, blisko 3 milio-
ny potrzebowało pomocy. Można jej było udzielać na wiele sposo-
bów. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji  „Zamiast kwiatka niosę 
pomoc". Akcja polegała na tym, żeby pieniądze przeznaczone na 
kwiaty, którymi uczniowie zwykle obdarowywali nauczycieli na 
zakończenie roku szkolnego, zebrać i przekazać na konto PAH, 
która wykorzysta je na pomoc mieszkańcom Nepalu. Serca rodzi-
ców i dzieci okazały się wrażliwe na nieszczęścia innych. Puszka, 
do której wrzucano pieniądze szybko się zapełniła. Na konto 
Polskiej Akcji Humanitarnej wpłacono 845,00 zł. Nauczyciele 
również wspierali akcję dokonując zakupu koszulek z nadrukiem 
SOS NEPAL. Ofiarodawcom składam serdeczne podziękowania.

Jolanta Sokołowska

dzieć o codziennych, także negatywnych nawykach. Uczniowie 
opracowywali własne zestawy ćwiczeń poprawiających  kondycję  
oraz uczyli podczas przerw swoje koleżanki i kolegów ich właści-
wego stosowania. Były także konkursy plastyczne o tej tematyce. 
Rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli  w pogadance 
przeprowadzonej przez panią psycholog na temat: „Wpływ 
siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. W czasie 
spotkania poruszona została tematyka niedostosowania społecz-
nego dziecka, izolacji w grupie, agresji.  W wyniku tego konkursu 
szkoła otrzymała certyfikat i tytuł „Aktywna szkoła – aktywny 
uczeń”, co cieszy. Najważniejsze jednak jest to, że przyczyniamy 
się do promocji zdrowia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywia-
nia, a tym samym zwiększenia świadomości zdrowego stylu życia 
wśród uczniów. Uczenie prawidłowych nawyków zarówno żywie-
niowych jak i związanych z aktywnością ruchową to zadanie nie 
tylko szkoły. Są to nawyki,które powinny być wpajane dzieciom od 
najmłodszych lat dla ich dobra. Warto przytoczyć tu słowa, które 
wypowiedział już w XVI wieku, Wojciech Oczko – doktor medycy-
ny i filozofii, pionier balneologii, nadworny lekarz królów polskich:  
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo,    

 przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było spopu-
laryzowanie wśród uczniów w całej Polsce zasad zdrowego stylu 
życia. W realizacji projektu brali udział wszyscy nauczyciele, 
uczniowie oraz rodzice naszej szkoły. Większość zadań dotyczyła 
aktywności fizycznej ale także właściwego odżywiania. Zadania w 
atrakcyjnej formie przyciągały wszystkich uczniów, którzy sami 
inicjowali zajęcia. Zorganizowany był  „Dzień Ruchu w Szkole”, 
podczas którego uczniowie zdobywali tytuł Szkolnego Sportowe-
go Asa. Aktywne przerwy były wielką atrakcją dla wszystkich 
dzieci. Najmłodsi uczniowie podczas spotkania z lokalnym przed-
stawicielem sportu panem Jackiem Kozłowskim dowiedzieli się 
jakie korzyści daje człowiekowi sport oraz jakich zasad bezpie-
czeństwa należy przestrzegać podczas uprawiania sportu. 
Pielęgniarka pani Halina Jagła uświadomiła uczniom zaburzenia 
stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywia-
niem. Podczas pogadanki okazało się, że temat zdrowego 
odżywiania jest bliski wielu uczniom. Mogą bardzo wiele powie- 

Zdobycze cywilizacji przyciągają młodych ludzi i często powodują 
zatracanie się w nich. Niekontrolowane i nieograniczone korzysta-
nie z nowoczesnych technologii (komputery, tablety, smartfony, 
telewizja) mogą mieć negatywny, czasem wręcz niszczący wpływ 
na rozwój psychiczny i emocjonalny, na kondycję zdrowotną 
młodych ludzi. Takie spotkania sam na sam z urządzeniem mogą 
mieć wpływ na zaburzenia w budowaniu prawidłowych  relacji 
rówieśniczych,  albo wręcz ich brak. Często zaciera się granica 
między światem realnym a wirtualnym. Niektóre programy 
telewizyjne przepełnione przemocą,  treściami bardzo wyraźnie 
erotycznymi emitowane we wczesnych  godzinach wieczornych są 
w zasięgu młodych ludzi. Coraz większym problemem są zaburze- 
nia zdrowotne związane z otyłością spowodowaną siedzącym 
trybem życia czy niewłaściwym odżywianiem lub jednym i 
drugim.
Przestrzegaliśmy przed tym podczas wykonywania zadań w 
konkursie „Aktywna szkoła – aktywny uczeń” zorganizowanym
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członkinie zespołu „Grzybowianki”, który zaprezentował swój 
krótki program. Goszczące w bibliotece dzieci i młodzież w swoim 
występie przedstawiły pieśni ludowe białoruskie, ukraińskie, a 
także polskie. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosfe-
rze.

red.

WIZYTA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI
8 lipca gmina Słubice gościła grupę dzieci i młodzieży z Białorusi. 
Byli to uczestnicy kolonii letnich organizowanych w Polsce, z 
rodzin pochodzenia polskiego. Wizyta w Słubicach związana była 
z realizacją programu kolonii, który przewidywał pobyt w Gminnej 
Bibliotece Publicznej. W spotkaniu w bibliotece wzięły udział 

płockiego, dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa  Mazowieckiego Michał Twardy, kierownik 
Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Radosław Lewandowski, 
gospodarz tegorocznych dożynek wójt gminy Bodzanów Jerzy 
Staniszewski, radni gminy Bodzanów, burmistrzowie i wójtowie 
gmin, w tym również wójt gminy Słubice Krzysztof Dylicki z 
delegacją dożynkową oraz wieńcem dożynkowym. W obchodach 
uczestniczył również sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wiączeminie Polskim, a strażacy z OSP Słubice pomagali w przygo-
towaniu stoiska promocyjnego Gminy Słubice.

red.

DOŻYNKI POWIATU PŁOCKIEGO
6 września br. w Bodzanowie odbyły się uroczyste dożynki powia-
tu płockiego. Organizatorem uroczystości był powiat płocki i 
gmina Bodzanów. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: 
Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Wojewoda 
Mazowiecki – Jacek Kozłowski. W uroczystościach w Bodzanowie 
uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, 
poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski, posłanka na Sejm  RP Elżbieta Gapińska, Starosta Płocki 
Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski wraz z radnymi powiatu

WODA TO ŻYCIE - SZKOŁA PODSTAWOWA PIOTRKÓWEK
podjęliśmy działania sprzyjające zdrowemu odżywianiu uczniów. 
Jednym z nich jest zainstalowanie dystrybutora z wodą. Woda jest 
dostępna dla każdego ucznia. Uczniowie w czasie przerw chętnie 
piją wodę. 

Maria Perka

Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb 
ucznia i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczu-
cia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Ważną rolę w zaspokaja-
niu potrzeb żywieniowych dzieci oraz kształtowaniu właściwych 
zachowań w tym zakresie odgrywa szkoła. W związku z tym 

dzieć o codziennych, także negatywnych nawykach. Uczniowie 
opracowywali własne zestawy ćwiczeń poprawiających  kondycję  
oraz uczyli podczas przerw swoje koleżanki i kolegów ich właści-
wego stosowania. Były także konkursy plastyczne o tej tematyce. 
Rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli  w pogadance 
przeprowadzonej przez panią psycholog na temat: „Wpływ 
siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. W czasie 
spotkania poruszona została tematyka niedostosowania społecz-
nego dziecka, izolacji w grupie, agresji.  W wyniku tego konkursu 
szkoła otrzymała certyfikat i tytuł „Aktywna szkoła – aktywny 
uczeń”, co cieszy. Najważniejsze jednak jest to, że przyczyniamy 
się do promocji zdrowia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywia-
nia, a tym samym zwiększenia świadomości zdrowego stylu życia 
wśród uczniów. Uczenie prawidłowych nawyków zarówno żywie-
niowych jak i związanych z aktywnością ruchową to zadanie nie 
tylko szkoły. Są to nawyki,które powinny być wpajane dzieciom od 
najmłodszych lat dla ich dobra. Warto przytoczyć tu słowa, które 
wypowiedział już w XVI wieku, Wojciech Oczko – doktor medycy-
ny i filozofii, pionier balneologii, nadworny lekarz królów polskich:  
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo,    
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50-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI OSP JULISZEW
Płocku - Agnieszka Sulkowska, Przewodnicząca Rady Gminy 
Słubice - Katarzyna Milczarek, Radny Rady Gminy Słubice - Marek 
Dąbek, Poczty Sztandarowe i druhowie z jednostek: OSP Słubice, 
OSP Juliszew, OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP Gąbin i 
OSP Suchodół.
Część oficjalną zapoczątkował uroczysty apel z okazji 50-lecia 
jednostki OSP Juliszew podczas którego nastąpiło wręczenie 
wyróżnień i odznaczeń. Jednostka OSP Juliszew została uhonoro-
wana Medalem Pamiątkowym Pro Masovia. Później nastąpiły 
wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości a także występ 
Orkiestry Dętej OSP ze Słubic.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez 
druhów z Juliszewa dla zaproszonych gości oraz delegacji z zaprzy-
jaźnionych jednostek.

red.

22 sierpnia odbyły się obchody 50–lecia  istnienia jednostki OSP 
Juliszew.  Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w 
kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Zycku Polskim, podczas 
której modlono się w intencji strażaków. Pozostała część uroczy-
stości odbyła się na placu przy strażnicy OSP w miejscowości 
Juliszew. 
W uroczystościach udział wzięli m.in. Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Józef Walewski, Komendant 
Gminny ZOSP RP - Wiesław Cichosz, Wójt Gminy Słubice, Sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego - Krzysztof Dylicki, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego, Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Adam Sierocki, Przedstawiciel 
Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Przedstawicielka Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dyrektor  
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

POWITANIE LATA - WIĄCZEMIN
w Zycku – Księdza Stanisława Pakiełę.
Główną częścią jubileuszu był uroczysty apel oraz wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień. Apel rozpoczął się i zakończył meldun-
kiem złożonym przez Dowódcę Uroczystości Wiesława Cichosza, 
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach 
– Markowi Tarce. Druhowie uhonorowani zostali złotymi, srebrny-
mi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
odznakami „Strażak Wzorowy”. Jednostka OSP w Wiączeminie 
Polskim otrzymała medal pamiątkowy „Pro Mazovia”. Wójt Gminy 
Słubice – Krzysztof Dylicki wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy 
Słubice – Katarzyną Milczarek wręczyli, poświęcony podczas Mszy 
Świętej, obraz z wizerunkiem Świętego Floriana.
Podczas Pikniku nie zabrakło również innych atrakcji. Po zakończe-
niu części oficjalnej zebrani wysłuchali występów artystycznych: 
koncertu sygnalistów Koła Łowieckiego „Kampinos” oraz Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Dużą atrakcją 
dla najmłodszych była możliwość przejażdżki motocyklami z 
Motocyklistami Rajdu Katyńskiego. Dodatkowo na wszystkich 
przybyłych czekała zabawa integracyjna, pieczeń z dzika oraz 
grochówka „prosto z kotła”.

red.

5 lipca w Wiączeminie Polskim odbył się piknik rekreacyjno – 
rozrywkowy pn. „Powitanie Lata”, połączony z jubileuszem 50-le-
cia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Prezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm 
RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej – Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Lech Dąbrowski, Wice-
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Wójt Gminy 
Słubice – Krzysztof Dylicki, Wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, , 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Prezes OSP 
Słubice – Marek Tarka, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – 
Katarzyna Milczarek, , Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP 
w Płocku – kapitan Edward Mysera, Przedstawicielka Biura 
Terenowego ZOSP RP w Płocku – Urszula Białoskórska, , a także 
delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek i lokalne społeczeństwo. 
Prowadzącym uroczystość był Naczelnik OSP Wiączemin Polski – 
Ryszard Olczak.
Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w intencji Strażaków 
Ochotników, odprawiona przez Proboszcza Parafii pw. Św. Michała 
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puszczania lampionów.
15-go sierpnia druhowie, wraz z pocztami sztandarowymi, z 
jednostek parafii Słubice (OSP Słubice, OSP Grzybów, OSP Łaziska 
i OSP Sielce) uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej 
z okazji parafialnego odpustu. W godzinach wieczornych druho-
wie z jednostki OSP Słubice przygotowali dla mieszkańców gminy 
oraz wszystkich przyjezdnych tradycyjną zabawę odpustową. Była 
to świetna okazja do rozluźnienia i potańczenia.

22-go sierpnia miał miejsce kolejny okrągły jubileusz. Tym razem 
50-lecie istnienia świętowała jednostka OSP Juliszew, która 
również na wniosek Posła Piotra Zgorzelskiego została uhonoro-
wana odznaczeniem Pro Masovia.

7-go września męska drużyna pożarnicza OSP Słubice reprezento-
wała Gminę Słubice na powiatowych zawodach sportowo-pożar-
niczych, które odbyły się w Staroźrebach. Zakończyli oni zmagania 
na 17 miejscu, ale warto zauważyć, iż drużyna OSP Słubice była 
jedną z zaledwie 4, które obok startu w zawodach zrzeszone są w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli są bezpośred-
nim zapleczem bojowym dla jednostek Państwowej Straży Pożar-
nej.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż wszelkie zagro-
żenia dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, również w ruchu 
drogowym należy zgłaszać na numer alarmowy Państwowej 
Straży Pożarnej 998. Przez niebezpieczeństwa rozumieć należy 
m.in. gniazda owadów (szerszeni), które znajdują się w sąsiedz-
twie gospodarstw zamieszkanych przez osoby starsze i dzieci. 
Straż pożarna nie jest podmiotem uprawnionym do usuwania 
drzew, ale w momencie bezpośredniego zagrożenia dla linii 
energetycznych lub gdy gałęzie i drzewa zalegają na jezdni zwłasz- 

III kwartał pod względem ilości zdarzeń przebił poprzednie dwa 
kwartały razem wzięte. Strażacy z OSP Słubice interweniowali, aż 
38 razy. 12 z tych zdarzeń to pożary, 17 dotyczyło miejscowych 
zagrożeń, w tym likwidacji zagrożenia związanego z szerszeniami, 
5 interwencji polegało na usuwaniu skutków wichur, a 4 to zdarze-
nia inne (zabezpieczanie lądowań śmigłowca LPR, neutralizacja 
wycieku płynów eksploatacyjnych, itp.). W tym kwartale przy 
jednym z pożarów uczestniczyła również jednostka OSP Juliszew.
6-go lipca odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia jednostki OSP 
Wiączemin Polski. Podczas tego jubileuszu jednostka uhonorowa-
na została odznaczeniem Pro Masovia, którego wnioskodawcą był 
Poseł Piotr Zgorzelski.

15-go lipca w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej druhowie z 
jednostek z terenu gminy Słubice uczestniczyli w spotkaniu w 
ramach Ogólnokrajowego Programu Profilaktyki Przeciwpożaro-
wej pod hasłem "Numery Twoich przyjaciół 998, 112".
18-go lipca druhowie z jednostki OSP Słubice uczestniczyli w iście 
strażackim ślubie Druhny i Druha z zaprzyjaźnionej jednostki OSP 
Gąbin. W związek małżeński wstąpili Ewa Puternicka i Jakub 
Ziółkowski.
26-go lipca pojazdy używane do zadań bojowych OSP Słubice 
(SLOp Toyota Hulix, SLRt Ford Transit oraz GBA Mercedes-Benz 
Atego) zostały poświęcone z okazji uroczystości Św. Krzysztofa – 
patrona kierowców.
1-go sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, druhowie z OSP 
Słubice wyciem syreny na strażnicy, syren przy samochodach 
strażackich oraz honorami oddali cześć poległym i walczącym w 
Powstaniu Warszawskim.

8-go sierpnia przy strażnicy jednostki OSP Słubice została zakoń-
czona budowa ogrodzenia. Zostało ono wykonane własnymi 
siłami i środkami przy zaangażowaniu wielu druhów oraz przyja-
ciół jednostki.
9-go sierpnia na terenie naszej gminy odbywała się uroczystość 
weselna kolegi z jednostki OSP Dobrzyków,  druhowie z jednostki 
OSP Słubice uczcili to w odpowiedni sposób, a w godzinach 
wieczornych, na prośbę młodych dokonali zabezpieczenia 

Płocku - Agnieszka Sulkowska, Przewodnicząca Rady Gminy 
Słubice - Katarzyna Milczarek, Radny Rady Gminy Słubice - Marek 
Dąbek, Poczty Sztandarowe i druhowie z jednostek: OSP Słubice, 
OSP Juliszew, OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek, OSP Gąbin i 
OSP Suchodół.
Część oficjalną zapoczątkował uroczysty apel z okazji 50-lecia 
jednostki OSP Juliszew podczas którego nastąpiło wręczenie 
wyróżnień i odznaczeń. Jednostka OSP Juliszew została uhonoro-
wana Medalem Pamiątkowym Pro Masovia. Później nastąpiły 
wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości a także występ 
Orkiestry Dętej OSP ze Słubic.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez 
druhów z Juliszewa dla zaproszonych gości oraz delegacji z zaprzy-
jaźnionych jednostek.

red.

22 sierpnia odbyły się obchody 50–lecia  istnienia jednostki OSP 
Juliszew.  Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w 
kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Zycku Polskim, podczas 
której modlono się w intencji strażaków. Pozostała część uroczy-
stości odbyła się na placu przy strażnicy OSP w miejscowości 
Juliszew. 
W uroczystościach udział wzięli m.in. Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Józef Walewski, Komendant 
Gminny ZOSP RP - Wiesław Cichosz, Wójt Gminy Słubice, Sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego - Krzysztof Dylicki, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego, Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Adam Sierocki, Przedstawiciel 
Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Przedstawicielka Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dyrektor  
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 
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NOWE REGULACJE WYNIKAJĄCE Z PRAWA O AKTACH STANU CYWILNEGO
Należy jednak podkreślić, że w przypadku osoby lub osób, których 
osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 
w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu 
choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać 
przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej 
osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności. W tej sytuacji nie jest 
pobierana opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł za udzielenie 
ślubu poza lokalem. Na terenie gminy Słubice, jak na razie, z 
nowych przepisów zdecydowały się skorzystać dwie pary nowo-
żeńców. 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła duże 
zmiany w zakresie bieżącej rejestracji stanu cywilnego jak również 
zmiany dotyczące wydawania odpisów aktów oraz zaświadczeń.
Do 1 marca br., jeżeli osoba chciała uzyskać odpis aktu stanu 
cywilnego musiała zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, który 
ten akt urodzenia, małżeństwa bądź zgonu sporządził. Teraz 
wniosek o wydanie odpisu aktu można złożyć do wybranego 
kierownika USC. 
W przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu lub 
zaświadczenia, czy też w przypadku dokonywania czynności z 

Ślub poza lokalem USC
Możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego poza siedzibą urzędu wprowadziła 
ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowe przepisy obowią-
zują od  1 marca 2015 r. i są odpowiedzią Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na postulaty społeczne związane z większą libera-
lizacją w tym zakresie.
Narzeczeni, którzy zdecydują się na zawarcie związku małżeńskie-
go poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego obowiązani są złożyć 
wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego w gminie, na 
terenie której zaplanowano ceremonię. Przy wyborze miejsca 
zawarcia małżeństwa trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być 
to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości 
ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Decyzja o 
tym, czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do 
kierownika USC.  
Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, na 
wniosek, poza lokalem urzędu stanu cywilnego, narzeczeni 
obowiązani są wnieść opłatę dodatkową, która obecnie wynosi 
1000 zł i stanowi dochód gminy, natomiast opłata skarbowa za 
sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
 

NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
był w zapewnienie bezpieczeństwa podczas powodzi w 2010 
roku. W tym uroczystym dniu wójt Gminy Słubice, w imieniu jej 
władz i mieszkańców złożył serdeczne podziękowania za skutecz-
ność podejmowanych działań, dzięki którym mieszkańcy gminy z 
roku na rok czują się bezpieczniej. W uroczystościach w Gąbinie 
brali udział przedstawiciele władz gmin: Gąbin, Nowy Duninów i 
Słubice, powiatu płockiego, a także pracownicy komisariatu. 
Wszyscy zgromadzeni wyrażali słowa podziękowania dla odcho-
dzącego na emeryturę komendanta Ryszarda Cieślaka i życzenia 
owocnej pracy dla komendanta Piotra Donarskiego.                red.

3 sierpnia br. obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w 
Gąbinie przejął kom. Piotr Donarski, który wcześniej pełnił służbę 
w Wydziale do walki z przestępczością przeciwko mieniu w 
Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Aktu powierzenia dokonał 
I Zastępca Komendanta  Miejskiego Policji w Płocku nadkom. 
dr Zbigniew Mikołaczyk. W tym samym dniu  odbyło się uroczyste 
pożegnanie, odchodzącego na emeryturę, dotychczasowego 
Komendanta Komisariatu podinsp. mgr inż. Ryszarda Cieślaka. 
Komendant Cieślak, mieszkaniec gminy Słubice, w mundurze 
służył 21 lat. W czasie służby  szczególnie mocno zaangażowany 

ŚWIĘTO POLICJI
tu płockiego. Obecni byli również komendanci z ościennych 
komend policji oraz kierownictwo zaprzyjaźnionych służb mundu-
rowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji IPA z Czech i Słowacji. Uroczystość 
rozpoczął Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Jarosław 
Hofman. Policjanci odebrali awanse, odznaczenia i wyróżnienia. 
Zaproszeni goście z okazji święta złożyli policjantom i pracowni-
kom policji życzenia satysfakcji zawodowej oraz sukcesów w 
służbie. W uroczystościach wziął udział wójt Gminy Słubice Krzysz-
tof Dylicki.                                red.

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

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

W środę 21 lipca br., w Domu Technika w Płocku, odbyła się 
uroczystość z okazji Święta Policji. Policjanci obchodzili swoje 
święto w gronie zaproszonych gości – przedstawicieli instytucji, 
które wspierają płocką policję w zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańców. Wśród gości obecni byli m. in. Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak, Posłanka na Sejm RP 
Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski 
oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Na uroczyste obchody 
święta Policji przybyli również przedstawicie władz samorządo-
wych, fundacji, dyrektorzy spółek oraz instytucji z płocka i powia-

cza w godzinach nocnych i są niewidoczne dla kierowców należy 
zgłosić to na numer 998. Dyspozytor podejmie decyzję czy 
zgłoszenie wymaga interwencji straży czy też nie. Zgłaszający 
działający w dobrej intencji nie ponosi odpowiedzialności.
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pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058), zmieniły się kryte-
ria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych oraz kwota docho-
du z 1 ha przeliczeniowego. Zmiana weszła w życie z dniem 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
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ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ

DOŻYWIANIE W SZKOŁACH
wowej w Piotrkówku i ze Szkoły  Podstawowej w Świniarach  mają 
dostarczane obiady ze stołówki szkolnej przy Publicznym Gimna-
zjum w Słubicach, która aktualnie przygotowuje posiłki dla 
wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy.  Rodzice dzieci 
i młodzież którzy wyrażają chęć jedzenia posiłków w szkole powin-
ny zgłaszać się do intendenta na stołówkę szkolną przy Publicz-
nym Gimnazjum celem wykupienia posiłków, lub w przypadku 
trudnej sytuacji finansowej rodziny do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słubicach, który finansuje dożywianie dzieci 
i młodzieży w rodzinach spełniających kryterium dochodowe.

Jacek Laska

Od 7 września br. dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół na 
terenie gminy Słubice, objęte są dożywianiem  w postaci dwuda-
niowych obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną przy 
Gimnazjum Publicznym w Słubicach.   Do końca czerwca br. czyli 
poprzedniego roku szkolnego 2014/2015 z dożywiania stołówki 
korzystały dzieci z Przedszkola Publicznego w Słubicach , Szkoły 
Podstawowej w Słubicach oraz młodzież z Publicznego Gimna-
zjum w Słubicach. Dzieci ze Szkół Podstawowych w Piotrkówku i w 
Świniarach objęte były dożywianiem w postaci jednego gorącego 
posiłku dowożonego przez firmę cateringową z Płocka. W 
obecnym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie ze Szkoły Podsta- 

SKUTKI „SUSZY” OSZACOWANE
zwierzęcych poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych w 2015 roku, 
opracowanych w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie, systemu monitoringu suszy rolniczej IUNG w  
Puławach  oraz własnych spostrzeżeniach podczas oględzin. 
Oszacowano wszystkie zgłoszone gospodarstwa na terenie gminy, 
w ponad 60% gospodarstw rolnych szkody te przekroczyły 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej. Producenci rolni których straty 
w uprawach wyliczone w protokole sporządzonym przez komisję 
przekroczyły  powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, 
mogli od  dnia 11 września do 30 września 2015 roku składać w 
biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku z 
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego „suszą”. 
Wszystkie protokoły z oszacowania strat zostały podpisane i 
wydane rolnikom przed dniem 30 września 2015 roku.

red.  

Na wniosek Wójta Gminy Słubice z dnia 12 sierpnia 2015 roku 
Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 572 z dnia 14 sierpnia  
2015 roku powołał komisję do spraw szacowania szkód w gospo-
darstwach rolnych i działach specjalnych  produkcji rolnej, w 
których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie 
szkód została rozpropagowana na terenie sołectw poprzez 
sołtysów  jak również na stronie internetowej Urzędu: 
www. slubice.org.pl. Łącznie o oszacowanie strat w uprawach 
rolnych wystąpiło 320 gospodarstw rolnych. Powołana komisja 
działała na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27  stycznia  2015  roku, w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, wytycznych Wojewody Mazowieckiego, 
danych liczbowych do szacowania strat w działalnościach roślinnych i   
 

mie i odpis tego aktu można uzyskać w każdym urzędzie stanu 
cywilnego.
Termin uzyskania odpisów aktów lub zaświadczeń
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wyda-
nie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywil-
nego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on 
przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w 
terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w 
ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wyda-
nie zaświadczeń  został złożony do kierownika urzędu stanu cywil-
nego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia 
aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w 
terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w 
ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Natomiast, gdy akt papierowy został już zmigrowany i znajduje się 
w Rejestrze Stanu Cywilnego lub potrzebny jest akt, który powstał 
w wyniku bieżącej rejestracji w rejestrze, odpis takiego aktu 
można uzyskać bez oczekiwania.             red.

zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego 
jest niezbędny, akt, który dotychczas znajdował się w księdze 
papierowej jest przenoszony  czyli migrowany do centralnego 
Rejestru Stanu Cywilnego. Np. pod rządami poprzedniej ustawy, 
w celu sporządzenia aktu urodzenia dziecka trzeba było dostar-
czyć aktualny akt małżeństwa jego rodziców lub akty urodzenia 
rodziców dziecka, gdy nie pozostawali oni w związku małżeńskim. 
Kolejny przykład: gdy osoby zamierzały zawrzeć związek małżeń-
ski musiały dostarczyć kierownikowi usc aktualne odpisy aktów 
urodzenia.  Obecnie to na kierowniku urzędu stanu cywilnego 
spoczywa obowiązek pozyskania aktu, gdy jest mu on niezbędny 
do bieżącej rejestracji stanu cywilnego. To kierownik występuje 
do kierownika usc przechowującego księgę z żądanym aktem o 
jego migrację, czyli przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego. 
Obywatele zostali więc odciążeni od kosztów uzyskania odpisów 
aktów niezbędnych w celu dokonania bieżącej rejestracji urodze-
nia i małżeństwa.
Akt z księgi papierowej gdy zostanie zmigrowany (przeniesiony) 
do rejestru stanu cywilnego znajduje się już w centralnym syste-
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WYBORY PARLAMENTARNE

Wyniki głosowania w gm. Słubice Sejm RP

Wyniki głosowania w gm. Słubice Senat RP

REFERENDUM
Wyniki

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3

TAK

42

143

145

37

161

20

NIE
W gminie Słubice frekwencja w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na 6 września 2015 r. wyniosła 5,17 %.
Wyborcy odpowiadali na 3 pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej? 
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego 
na korzyść podatnika?
Poniższy wykres przedstawia wyniki referendum w gminie Słubice 
uszeregowane wg ważnych głosów oddanych na poszczególne 
pytania.                red.

514 zł, maksymalna kwota zasiłku stałego, przyznawanego w 
ramach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - 604 zł, 
a dochód z 1 ha przeliczeniowego 288 zł.

Jacek Laska

red.

01 października 2015 roku. Aktualnie obowiązujące, najczęściej 
stosowane kryteria dochodowe na terenie gminy wynoszą: dla 
osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, dla osoby w rodzinie –  

 

 

       „Umiera się nie po to, by przestać żyć, 

       lecz po to, by żyć inaczej.” 

          Paulo Coelho 

Wójtowi Gminy 

Panu K rzysztofowi Dylickiemu 

i Jego najbliższym, 

wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje 

z powodu śmierci Ojca 

  składają: 

Katarzyna M. Milczarek- Przewodnicząca Rady Gminy Słubice,  

wraz z Radnymi 

Pracownicy Urzędu Gminy w Słubicach 

Dyrektorzy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Słubice 

Sołtysi  

 

740

Marek Eryk 
Martynowski

712

Waldemar 
Pawlak

44

Krzysztof 
Włodzimierz 

Rdest

102

Bogumił 
Władysław 

Smuk

770

KW Prawo i 
Sprawiedli-

wość

90

KW Platforma 
Obywatelska 

RP

40

KW 
Razem

30

KW 
KORWiN

253

Komitet 
Wyborczy 

Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe

251

KKW Zjedno-
czona Lewica 

SLD+TR+
PPS+UP+

Zieloni

76

Komitet 
Wyborczy 

Wyborców w 
„Kukiz’15”

28

KW 
Nowoczesna 

Ryszarda 
Petru

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

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