


W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
-zakończenie prac remontowych i oddanie do użytku budynku 
Ośrodka Zdrowia w Słubicach wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół obiektu.
W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
-przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w miejscowości Alfonsów w związku z 
planowaną lokalizacją stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód 
podziemnych oraz  miejscowości Wiączemin Polski dla budowy 
Skansenu  Osadnictwa Nadwiślańskiego,
-przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice z 
uwagi na nowe uwarunkowania formalnoprawne i elementy 
strategii rozwojowej gminy Słubice, które w dostateczny sposób 
nie są uwzględnione w obowiązującym dokumencie.
W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
-wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w 
Bończy (projekt w fazie końcowych uzgodnień),
-wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w 
Słubicach (projekt w fazie końcowych uzgodnień),
-rozpoczęcie prac nad projektem stacji uzdatniania wody w Alfon-
sowie.
Prace projektowe w tym zakresie przedłużają się w czasie, ponie-
waż niektóre procedury są bardzo złożone i wymagają wielu 
uzgodnień.
SZKOŁY
-realizacja obiektów małej architektury (placów zabaw) przy 
szkołach podstawowych w Świniarach, Piotrkówku i Słubicach oraz 
doposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Słubicach w ramach projektu pt. „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie 
Słubice”.
MIEJSCA PAMIĘCI
-budowa, odsłonięcie i poświęcenie Kopca Powstańców Stycznio-
wych w Słubicach.
Żadne z powyższych przedsięwzięć nie byłoby możliwe bez wspar-
cia radnych Rady Gminy. Ich duży wkład pracy,  mądre i przemyśla-
ne uchwały utwierdzają mnie w przekonaniu, że działamy w 
słusznej sprawie.
Niedosyt zawsze będzie, gdyż gmina ma tylko określoną w budże-
cie ilość środków i trzeba nimi rozsądnie gospodarować.
Gmina jest w dobrej kondycji. Wydatki na inwestycje stanowiły 
13,02 % całego budżetu, natomiast zadłużenie było na poziomie 
14,63 %, co mieści się w bezpiecznej granicy.
Mam świadomość ogromu zadań jakie nasza gminna społeczność 
chciałaby realizować. Wierzę, że aktywność społeczna mieszkań-
ców doprowadzi w najbliższej perspektywie czasowej do realizacji 
planów związanych z budową infrastruktury ułatwiającej codzien-
ne życie, a z mojej strony pozostaje zapewnienie ciągłej pracy 
zmierzającej do realizacji tych zadań.
Zachęcam wszystkich do współpracy, działania dla wspólnego 
dobra jakim jest nasza gmina. Zapraszam do śledzenia naszej 
strony internetowej, która jest centrum rzetelnej informacji. 
Oprócz aktualności, informować i przypominać będziemy o 
istotnych inwestycjach realizowanych na naszym terenie.
Życzę nam wszystkim, aby ten rozpoczęty rok budżetowy przyniósł 
jak najwięcej skończonych zadań i przedsięwzięć poprawiających 
funkcjonowanie gminy i jakość życia mieszkańców.

Krzysztof Dylicki - Wójt

Minął już ponad rok, gdy w wyborach samorządowych społecz-
ność gminy powierzyła mi, na 4-letnią kadencję, mandat do wypeł-
nienia funkcji Wójta.
Pierwszy okres sprawowania tej funkcji oceniam jako trudny, z 
uwagi na duży napływ informacji, z którymi na co dzień spotyka się 
Urząd.
Rok 2015 to między innymi kontynuacja rozpoczętych w poprzed-
niej kadencji zadań, ale i wiele nowych.
Remont i rozbudowa infrastruktury drogowej, modernizacja i 
remont stacji wodociągowej w Bończy i oczyszczalni ścieków w 
Słubicach oraz budowa nowego ujęcia wody w Alfonsowie – to 
pierwszoplanowe zadania jakie stawia samorząd w swoim planie, 
ale jednocześnie zadania bardzo kosztochłonne.
Wiadomo, że potrzeby gminy w tym zakresie są ogromne. Miesz-
kańców nie zadowala obecny stan, rodzi się wiele zrozumiałych 
pretensji i zniecierpliwienia. Uczestnicząc w zebraniach wiejskich 
często nie sposób wytłumaczyć braku możliwości finansowych na 
poprawienie w tym zakresie stanu obecnego.
Ale nie sposób też odmówić mieszkańcom racji, że jakość niektó-
rych dróg jest nieodpowiednia, że są potrzeby w zakresie oświetle-
nia ulicznego, ścieżek rowerowych, poprawy zaopatrzenia w 
wodę, szczególnie w okresie letnim, rozbudowy infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, bazy magazynowo - garażowej na sprzęt 
przeciwpowodziowy, sprzęt do akcji ratowniczych będący na 
wyposażeniu OSP itp.
Do grona ważnych inwestycji i zadań, które udało się zrealizować, 
a które znacząco wpłynęły lub wpłyną na podniesienie jakości 
życia mieszkańców należy zaliczyć:
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
-budowa drogi gminnej 291134W w Leonowie na odcinku 0,940 
km oraz wykup wydzielonych pod poszerzenie drogi nieruchomo-
ści gruntowych na odcinku 2,842 km w ramach tzw. „ specustawy 
drogowej” ,
-przebudowa ulicy Mazowieckiej w Słubicach, obejmująca 
budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej z obustronnymi 
chodnikami oraz zjazdami, 
-naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gruntowych, w 
newralgicznych miejscach zgłaszanych przez mieszkańców,
-skruszenie około 350 ton gruzu zmagazynowanego na placu za 
budynkiem Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na remont 
nawierzchni gruntowej dróg gminnych,
-prace naprawcze na istniejących chodnikach wzdłuż ulicy Płockiej, 
Wiślanej i Osiedlowej, 
-złożenie do Wojewody Mazowieckiego propozycji zadań do 
dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywioło-
wych (drogi gminne gruntowe w Wiączeminie Polskim),
-przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 
czterech ciągów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
-podcięcie zwisających nad pasem drogowym konarów i gałęzi na 
drogach gminnych w miejscowościach: Grzybów, Zyck Nowy, 
Piotrkówek, Rybaki, Świniary,
-bieżąca naprawa dróg gminnych gruntowych poprzez profilowa-
nie równiarką samojezdną oraz nawożenie żwirem,
-wykoszenie poboczy dróg gminnych.
W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
-wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 575 – część ulicy Płockiej, Studzieńca oraz Bończy,
-wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy 10 Kwietnia oraz częściowo 
ulicy Wojewódzkiej.
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części oficjalnej, druga część, bardziej uroczysta, odbyła się w 
Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie został zorganizowany 
opłatek i poczęstunek dla radnych, sołtysów, pracowników UG, 
GOPS, GBP oraz dyrektorów szkół. W lokalu GBP w miłej, serdecz-
nej atmosferze przewodnicząca i wójt złożyli zebranym życzenia, a 

biorący udział proboszcz ksiądz Roman Batorski odmówił krótką 
modlitwę, po czym obecni na sali przełamali się opłatkiem i w 
odświętnej atmosferze spożyli poczęstunek przygotowany przez 
„Rafallo”.
XIII SESJA RADY GMINY 
30 grudnia odbyła się XIII sesja będąca ostatnią sesją w 2015 roku. 
W trakcie obrad podejmowano jedynie uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015. Do przedłożone-
go przez wójta sprawozdania z działalności międzysesyjnej nie 
zgłoszono interpelacji ani zapytań. W trakcie obrad przewodniczą-
ca rady dokonała podsumowania mijającego roku. W wystąpieniu 
swym podkreśliła, że sytuacje, które miały miejsce na świecie i w 
kraju były dramatyczne i nie dają nadziei na kolejny, spokojny rok. 
Nadmieniła, że cieszy ją fakt, że wiele inicjatyw, które zostały 
podjęte spotkały się z dobrym odbiorem mieszkańców naszej 
gminy. Podziękowała radnym i sołtysom za otwartość, troskę o 
sprawy gminy, a także panu wójtowi i pracownikom urzędu za 
dokładne i sumienne wykonywanie zadań. Panu Józefowi Walew-
skiemu podziękowała za godne reprezentowanie w radzie powia-
tu. Życzyła wszystkim, żeby sprawy, które są od nas niezależne, nie 
miały na nas negatywnego wpływu, żebyśmy pozostali sobą, 
abyśmy byli dla siebie mili, ludzcy, abyśmy ustawicznie myśleli w 
kategoriach dobra wspólnego, a nie indywidualnych potrzeb i 
interesów.
Pan wójt również podziękował obecnym za całoroczną pracę i 
zaangażowanie na rzecz gminy. Życzył, aby nadchodzący rok był 
rokiem sukcesów, wspaniałych pomysłów i przedsięwzięć, a także 
mądrych decyzji. Byśmy powitali go mądrzejsi o doświadczenie, 
które nauczy nas jak nie zgubić się w gąszczu tego co ważne, tego 
co mądre, tego co istotne i dla kraju i dla gminy.
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI 
9 lutego odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady. Tematyka 
posiedzenia poświęcona była wysłuchaniu informacji o działalno-
ści kompleksu „Orlik” w 2015 roku, sprawozdaniom z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sprawozdaniom 
merytorycznym i finansowym stowarzyszeń realizujących w roku 
2015 zadania związane z upowszechnianiem sportu. Ponadto 
wysłuchano informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w 
gminie Słubice. Przewodniczący komisji przedłożyli sprawozdania 
z działalności komisji w ubiegłym roku. W obradach wziął udział 
pan Marek Smulewicz - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Samochodowej w Płocku, który wyjaśnił przyczyny wystąpie-
nia z wnioskiem o dofinansowanie przez samorząd kursów 
autobusowych na linii Słubice-Płock w godzinach 8:10 i 13:45. 
Sprawy związane ze sportem relacjonowali: pan Dariusz Jaros – 
animator boiska „Orlik” w roku ubiegłym, pan Dariusz Krzewicki – 
trener Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiśla-
nin”, pan Jacek Kozłowski – prezes Ludowego Uczniowskiego 

RADA GMINY SŁUBICE 
23 grudnia 2015 r. na XII sesji uchwalono budżet gminy Słubice na 
2016 rok. Łączne dochody wyszacowano na 13.547.469,00 zł, w 
tym dochody własne 4.166.684,00 zł, tj. 30,8 %, subwencja 
ogólna 6.896.291,00 zł, tj. 50,9 % oraz dotacje w wysokości 
2.484.494,00 zł, tj. 18,3 %. Wydatki zaplanowano na kwotę 
13.405.788,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.805.788,00 zł i 
wydatki majątkowo-inwestycyjne 600.000,00 zł. Różnica między 
wydatkami, a dochodami stanowi nadwyżkę budżetu. Kwota 
141.681,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. W budżecie przewidziano 
dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach w wysokości 270.000,00 zł oraz dla podmiotów zalicza-
nych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko-
ści 57.572,00 zł, w tym na wspieranie rozwoju kultury fizycznej 
50.000,00 zł oraz 7.572,00 zł na udział gminy w finansowaniu 
działalności ZNP. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku 
zaplanowano na: budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem 
wód podziemnych w Alfonsowie - 240 tys. zł, budowę 3 zbiorni-
ków retencyjnych na SUW w Bończy - 150 tys. zł, na przebudowę 
2 dróg gminnych w m. Łaziska – 100 tys. zł oraz na gospodarkę 
ściekową i ochronę wód 110 tys. zł, tj. na opracowanie dokumen-
tacji dla zadań związanych z budową rurociągu tłocznego odpro-
wadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w 
Słubicach, a także rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków 
w Słubicach. Radni przyjęli też Wieloletnią Prognozą Finansową 
na lata 2016-2024. W Prognozie nie założono podejmowania 
przedsięwzięć, które wiązać się będą z koniecznością zaciągania 
kredytów.

Obydwa dokumenty przed ich podjęciem uzyskały pozytywne 
opinie stałych komisji rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Płocku. Wójt podziękował komisjom za pozytywne opinie 
dotyczące budżetu. Podkreślił, że okrojone wydatki inwestycyjne 
nie są satysfakcjonujące dla wszystkich. Przedkładając projekt 
budżetu kierował się jednak koniecznością realizacji zadań priory-
tetowych gminy, tj. poprawą zaopatrzenia mieszkańców w wodę i 
związaną z tym potrzebą oczyszczania ścieków. Biorący udział w 
sesji Józef Walewski, radny powiatu, pogratulował radzie zgodne-
go uchwalenia budżetu, zaznaczając, że zrozumienie w samorzą-
dzie gminnym jest najważniejsze.
Radni przyjęli też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2016 rok. Dochody i wydatki związane z realizacją 
wskazanych programów zamykają się kwotą 44.844,00 zł. Rada 
ustaliła ramowy plan pracy sesyjnej na 2016 rok oraz przyjęła 
plany pracy komisji.
Podjęte uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej 
gminy: www.ugslubice.bip.org.pl w zakładce „Uchwały”. 
Obrady XII sesji były szczególne, nie tylko z uwagi na treść podej-
mowanych uchwał przesądzających o działaniach organów gminy 
w 2016 roku, ale także z powodu świątecznej atmosfery. Posie-
dzenie odbyło się w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Po  
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merytorycznym i finansowym stowarzyszeń realizujących w roku 
2015 zadania związane z upowszechnianiem sportu. Ponadto 
wysłuchano informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w 
gminie Słubice. Przewodniczący komisji przedłożyli sprawozdania 
z działalności komisji w ubiegłym roku. W obradach wziął udział 
pan Marek Smulewicz - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Samochodowej w Płocku, który wyjaśnił przyczyny wystąpie-
nia z wnioskiem o dofinansowanie przez samorząd kursów 
autobusowych na linii Słubice-Płock w godzinach 8:10 i 13:45. 
Sprawy związane ze sportem relacjonowali: pan Dariusz Jaros – 
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cypował w kosztach utrzymania infrastruktury przeciwpowodzio-
wej. Pan Glinka zwrócił szczególną uwagę na problem żeremi 
bobrowych, które pojawiają się coraz bliżej centrum Słubic.
W sesji wziął udział pan Jacek Kozłowski - prezes Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mazovia”, który w swojej 
wypowiedzi nie krył niezadowolenia z pominięcia swojego wystą-
pienia  dotyczącego zabezpieczenia większych środków na działal-
ność klubu w roku bieżącym. Przedstawił zadania, które zostały 
zrealizowane staraniem klubu tj. dotyczące wybudowania pełno-
wymiarowego trawiastego boiska piłkarskiego. Podziękował panu 
wójtowi za rozmowy podjęte po posiedzeniu komisji, a dotyczące 
klubów i obiektów sportowych funkcjonujących w naszej gminie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jacek Laska 
poinformował zebranych o założeniach wchodzącego niedługo w 
życie programu 500+, odpowiadając w ten sposób na zapytania 
radnych. 
Radni postanowili o niewyodrębnieniu w roku 2017 środków na 
fundusz sołecki. W związku z rezygnacją radnego Piotra Lenarcika 
z funkcji przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego, 
Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finan-
sów na tę funkcję został wybrany radny Ryszard Ziółkowski. 
Rada przyjęła także trzy inne uchwały, które dotyczyły zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 rok i planów przestrzennego 
zagospodarowania w miejscowościach: Wiączemin Polski, Alfon-
sów oraz Grabowiec.
Uchwały zostały opublikowane  na stronie internetowej gminy: 
www.ugslubice.bip.org.pl w zakładce „Uchwały”.

red.

Klubu Sportowego „Mazovia”. Pozostałe informacje i projekty 
uchwał przedstawiali pracownicy Urzędu, GOPSu i pani Alicja 
Pejta-Jaworska (urbanistka), którzy byli merytorycznie odpowie-
dzialni za ich przygotowanie. Wszystkie materiały kierowane pod 
obrady sesji zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych. 
Dyskusja radnych zdominowana została przez temat organizacji 
Powiatowego Dnia Ziemi w roku 2016. W punkcie „Sprawy różne” 
zgłoszone zostały problemy związane z szeroko pojmowanym 
stanem dróg gminnych.
XIV SESJA RADY GMINY – 16.02.2016 r.
Tradycyjnie od wielu lat pierwsza w roku sesja ściśle związana jest 
z problemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkań-
ców naszej gminy. W związku z tym do udziału w obradach zapro-
szeni zostali: pan Artur Rychlewski – dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, oddział w 
Płocku oraz pan Andrzej Glinka – kierownik inspektoratu w Gosty-
ninie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oddział w Płocku.  Pan Rychlewski poinformował, że istnieje 
pomysł ulepszenia wałów, ale zmiany w obszarze nas dotyczącym 
pochłoną ok. 100 mln zł i zaczną się od Młodzieszyna. Obaj pano-
wie przedstawili konkretne liczbowe dane związane z zadaniami 
realizowanymi przez nich w ubiegłym roku. Niestety w tym roku 
otrzymali dopiero pierwszą transzę dotacji od marszałka, która 
wystarczy tylko na utrzymanie (koszenie skarp i dna) kanału 
Dobrzykowsko-Iłowskiego do miejscowości Sady. W chwili 
obecnej nie wiadomo czy i kiedy wpłynie od wojewody druga 
transza środków. Wojewoda w swym piśmie zasugerował, by 
zgodnie ze zmianą ustawy Prawo wodne lokalny samorząd party-

koncertu były Panie: Joanna Ujazda oraz Anna Ostrowska. Uczest-
nicy koncertu mogli wspólnie z orkiestrą śpiewać następujące 
kolędy i pastorałki: "Bóg się rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Przybie-
żeli do Betlejem", "Nie było miejsca dla Ciebie", "Dzisiaj w Betle-
jem", "Dzień jeden w roku", "W żłobie leży", "Gdyby nie gwiazda z 
Betlejem". Po zakończonym kolędowaniu orkiestra brała dalszy 
udział uświetniając swoją grą Mszę Świętą - Pasterkę. W 2014 
roku, po licznych gratulacjach dla naszej inicjatywy postanowili-
śmy wykonać dwa koncerty w Wigilię. Pierwszy odbył się o godzi-
nie 21.30 w Kościele Parafialnym w Zycku, gdzie orkiestra również 
uświetniła swoją grą pasterkę. Następnie o godzinie 23.30 wystę-
powaliśmy w kościele w Słubicach, gdzie poprzez wykonane 
utwory i kolędy mogliśmy lepiej odczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia. W repertuarze oprócz tradycyjnych kolęd znalazły się 
również pastorałki oraz utwór ściśle związany ze świętami pt. 
"Last Christmas". Po koncercie uczestniczyliśmy, jak co roku, w 
Pasterce grając tradycyjne kolędy.  Orkiestra Dęta kontynuując 

W okresie świąt bożonarodzeniowych, w grudniu 2013 roku, 
Orkiestra Dęta przy OSP Słubice zapoczątkowała inicjatywę jakim 
jest wspólne śpiewanie kolęd podczas koncertu świątecznego 
nazwanego "Śpiewaj z Orkiestrą".  Koncert miał formę słowno - 
instrumentalno - wokalną, odbył się w Kościele Parafialnym w 
Słubicach. Członkowie Orkiestry tuż po skończonej w rodzinach 
kolacji wigilijnej zebrali się o godzinie 21.00 by przygotować 
Świątynię do występu. Świąteczna atmosfera udzielała się wszyst-
kim. Koncert rozpoczął się o godzinie 23.00. Orkiestra przy udziale 
wokalistów prezentowała tradycyjne kolędy do których wyświe-
tlany był tekst, dzięki czemu licznie zgromadzeni ludzie mogli 
wspólnie z nami kolędować. Wokalistami byli członkowie orkie-
stry: Monika Piecka, Damian Szymański oraz Anna Krakowiak. 
Kolędowanie urozmaicone było komentarzami narratorów, którzy 
wprowadzali wszystkich w atmosferę świąt tekstami opisującymi 
powstanie wykonywanych kolęd i pastorałek oraz podkreślający-
mi jak ważny jest dla katolików ten czas. Narratorami podczas 
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koncertu były Panie: Joanna Ujazda oraz Anna Ostrowska. Uczest-
nicy koncertu mogli wspólnie z orkiestrą śpiewać następujące 
kolędy i pastorałki: "Bóg się rodzi", "Gdy śliczna Panna", "Przybie-
żeli do Betlejem", "Nie było miejsca dla Ciebie", "Dzisiaj w Betle-
jem", "Dzień jeden w roku", "W żłobie leży", "Gdyby nie gwiazda z 
Betlejem". Po zakończonym kolędowaniu orkiestra brała dalszy 
udział uświetniając swoją grą Mszę Świętą - Pasterkę. W 2014 
roku, po licznych gratulacjach dla naszej inicjatywy postanowili-
śmy wykonać dwa koncerty w Wigilię. Pierwszy odbył się o godzi-
nie 21.30 w Kościele Parafialnym w Zycku, gdzie orkiestra również 
uświetniła swoją grą pasterkę. Następnie o godzinie 23.30 wystę-
powaliśmy w kościele w Słubicach, gdzie poprzez wykonane 
utwory i kolędy mogliśmy lepiej odczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia. W repertuarze oprócz tradycyjnych kolęd znalazły się 
również pastorałki oraz utwór ściśle związany ze świętami pt. 
"Last Christmas". Po koncercie uczestniczyliśmy, jak co roku, w 
Pasterce grając tradycyjne kolędy.  Orkiestra Dęta kontynuując 

5

wałem na pianinie. W repertuarze znalazły się m.in. takie utwory:
"Merry Christmas Everyone", "We wish you a merry christmas", 
"Oj maluśki", "Maleńka miłość".
Cykl koncertów bożonarodzeniowych jest doskonałą formą 
pomocną w przeżywaniu ważnych dla nas wszystkich świąt. Człon-
kowie orkiestry będą kontynuować w miarę możliwości zaczęte 
dzieło w latach przyszłych. Chcielibyśmy zachęcić inne osoby, oraz 
grupy które zechciałyby razem z nami kolędować i pokazywać 
swój talent w ten niezwykły czas jakim są Święta Bożego Narodze-
nia.

Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy OSP Słubice
Druh Szymon Ogrzebacz

coroczne kolędowanie w 2015 roku również dała występ, była to 
już trzecia odsłona koncertu. Tym razem koncerty świąteczne 
miały podobną formę jak w roku poprzednim czyli odbyły się dwa 
występy jednego wieczoru. Członkowie orkiestry musieli zrezy-
gnować z oglądania w telewizji po raz kolejny filmu "Kevin sam w 
domu" i być na zbiórce już o godzinie 20.00. Pierwszy koncert 
odbył się o godzinie 21.00 w kościele w Zycku, po którym uczest-
niczyliśmy w Pasterce. Następnie autobusem udaliśmy się do 
kościoła w Słubicach gdzie o godzinie 23.30 zaprezentowaliśmy 
po raz drugi nasz koncert. Podczas obydwu występów zgromadze-
ni mogli wspólnie z orkiestrą śpiewać znane tradycyjne kolędy 
oraz wysłuchać repertuaru świątecznego przygotowanego przez 
druhnę z orkiestry wokalistkę Monikę Piecka, której akompanio-  

projekt. Piosenka i teledysk do niej została zrealizowana w całości 
przez nas w naszej bibliotece. Słowa do piosenki napisała Joanna 
Ujazda, muzykę skomponował Szymon Ogrzebacz a teledysk 
zrealizował Artur Bedyk. Nasz klip bardzo spodobał się przedsta-
wicielom Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 
Razem”, która to fundacja informację o naszym projekcie oraz link 
do filmu umieściła na swojej stronie internetowej.
Uroczyste spotkanie w bibliotece było również okazją do podzię-
kowań i wręczenia nagród. Dyrektor GBP w Słubicach wyróżnił 
przede wszystkim pracowników biblioteki. Nagrody Dyrektora 
wraz z podziękowaniami za wkład pracy w działania związane z 
realizacja projektu otrzymali: Joanna Ujazda, Sylwia Górecka i 
Danuta Szcześniak.
Specjalne podziękowania za zaangażowanie otrzymali również

najaktywniej współpracujący z nasza biblioteką wolontariusze: 
Szymon Ogrzebacz, Agata Gościniak, członkowie zespołu instru-
mentalno-wokalnego "Young Angel" oraz dzieci z bibliotecznej 
grupy teatralnej "Super Stars".
Następnie przybyli goście wysłuchali koncertu składającego się z 
piosenek bożonarodzeniowych, które z pewnością wprowadziły 
wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. Nie były to jednak 
tylko kolędy, ale przede wszystkim piosenki współczesne powiąza-
ne tematycznie z Bożym Narodzeniem. Podczas koncertu wystąpi-
li min. laureaci Konkursu Talentów Muzycznych, soliści z Małego 
Studia Piosenki działającego przy GOK w Iłowie, Orkiestra Strażac-
ka działająca przy OSP w Słubicach, dzieci z grupy teatralnej 
"Super Stars" oraz grupa "Young Angel".
Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki 
oraz Dyrektor Biblioteki - Artur Bedyk złożyli wszystkim przybyłym 
gościom serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe. Po koncercie na 
wszystkich czekał słodki poczęstunek. Była to doskonała okazja by 
przy filiżance kawy lub herbaty wymienić się wrażeniami, poroz-
mawiać i wspólnie spędzić tych kilka chwil przed zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Bajkowe Ferie w Bibliotece
Od 8 lutego do 12 lutego 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Sukces dzieci z Klubu Młodego Czytelnika działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.
W dniu 6.12.2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Piękno naszych rzek i jezior”, który został zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie. W konkursie udział 
wzięły także dzieci z Klubu Młodego Czytelnika, prowadzonego w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przez p. Sylwię Górecką.
Prace wykonane przez naszych młodych klubowiczów podczas 
odbywających się co tydzień w bibliotece zajęć artystycznych 
zostały zgłoszone do konkursu i jak się okazało były to prace 
zwycięskie. I miejsce w konkursie zajęła Agata Piotrowska, II 
miejsce – Julia Pałubicka, a Kinga Skonieczna otrzymała wyróżnie-
nie. Cieszymy się, że współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Słubicach z GOK w Iłowie układa się pomyślnie, z pewnością 
czekają nas jeszcze wspólne spotkania...
Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy – zwieńczeniem projektu 
„Rozśpiewaj się w bibliotece”.
20 grudnia 2015 r. uroczystym Koncertem Świątecznym zakończy-
liśmy realizację projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece", o którym 
szczegółowo pisaliśmy w poprzednich wydaniach kwartalnika. Na 
koncert do biblioteki przybyło tego dnia wielu mieszkańców 
naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas min. Krzysztof 
Dylicki - Wójt Gminy Słubice wraz z Małżonką, s. Bernadetta

 

Pogorzelska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie, Barbara Golus – Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach. Przybyły członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Słubicach, nasi czytelnicy i sympatycy. Wszystkich 
przybyłych gości powitał Artur Bedyk - Dyrektor GBP w Słubicach. 
Następnie obecni na spotkaniu mogli zobaczyć krótką prezentację 
multimedialna, pokazującą działania, które udało nam się zreali-
zować w ramach realizowanego projektu. O koncercie zespołu 
„Young Angel” otwierającym projekt, cyklu warsztatów wokalno-
-instrumentalnych dla dzieci i młodzieży, Konkursie Talentów 
Muzycznych, Przeglądzie Piosenki Polskiej i Zagranicznej oraz 
innych działaniach prowadzonych w ramach „Rozśpiewaj się w 
bibliotece” opowiadała koordynatorka projektu – Joanna Ujazda. 
Goście obejrzeli również teledysk z piosenką promującą nasz
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młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zainteresowanie 
było ogromne, sala kulturalno-oświatowa naszej biblioteki wypeł-
niła się młodzieżą „po brzegi” (gościliśmy łącznie ponad 120 
osób!).  Wszystkich przybyłych tego dnia do biblioteki gminnej 
powitał Artur Bedyk, dyrektor słubickiej biblioteki, który przedsta-
wił zaproszonego Gościa.  Pani Barbara Kosmowska po mistrzow-
sku przeprowadziła spotkanie. Błyskawicznie zjednała sobie 
wszystkich słuchaczy. Młodzież bardzo chętnie włączyła się w 
spotkanie i kierowała do pisarki pytania związane z lekturą jej 
powieści, literaturą i życiem prywatnym. Barbara Kosmowska 
odpowiadała na najtrudniejsze nawet pytania. Pisarka udowodni-
ła, że świetny kontakt z młodzieżą potrafi nawiązać nie tylko na 
kartach swoich powieści. Rozmowa gimnazjalistów z autorką 
pokazała również dlaczego powieści Kosmowskiej są tak chętnie 
czytane przez młodzież. Przede wszystkim poruszają tematy 
bliskie ich odbiorcom. Opowiadają o rówieśnikach czytelników, o 
ich problemach oraz o tym, jak sobie z nimi radzą. Zawierają przy 
tym ciekawą puentę i sporą dawkę humoru. Spotkanie zakończyło 
się podziękowaniami, które w imieniu czytelników złożył autorce 
dyrektor biblioteki. Młodzież w podziękowaniu ofiarowała pisarce 
własnoręcznie wykonanego z papieru białego łabędzia, drugiego 
łabędzia otrzymała od młodzieży biblioteka w podziękowaniu za 
zorganizowanie tego spotkania. Dla wszystkich, którzy chcieli 
zakupić książki napisane przez Barbarę Kosmowską, profesjonalne 
stoisko z książkami przygotowała tego dnia księgarnia Matras.

 

Oczywiście po spotkaniu długa kolejka chętnych po autograf i 
specjalną dedykację na nowo zakupionych książkach ustawiła się 
do naszego Gościa. To był z pewnością jeden z tych dni, które 
długo jeszcze będziemy mile wspominać. A my już teraz pracuje-
my nad kolejnym spotkaniem tym razem dla naszych najmłod-
szych czytelników. W czerwcu w naszej bibliotece spotkanie dla 
dzieci z Agnieszką Frączek. Już teraz serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowe informacje www.gbpslubice.pl i na naszym profilu 
na facebooku.

Artur Bedyk 

Słubicach w ramach feryjnej oferty skierowanej dla młodych 
czytelników zorganizowała bezpłatne pokazy filmów dla dzieci 
oraz zajęcia plastyczne. Na pokazach filmowych gościliśmy 
również młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
„Dom na szlaku” w Załuskowie. Cieszymy się, że oferta naszej 
biblioteki jest dostrzegana również poza terenem naszej gminy. 
Mamy nadzieję, że nawiązane przyjaźnie zaowocują w przyszłości 
wspólnymi projektami, które uda nam się zrealizować dla naszych 
czytelników i mieszkańców gminy Słubice.
Dyskusyjny Klub Książki rozpoczął siódmy rok swojej działalności.
Rozpoczęliśmy już siódmy rok spotkań w istniejącym przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Słubicach Dyskusyjnym Klubie Książki 
dla dorosłych. Spotykamy się raz w miesiącu od 25 lutego 2010 r. 
Jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Dyskusyjnym Klubem Książki 
przez Instytut Książki w Warszawie. Możemy się poszczycić także 
tym, że jesteśmy pierwszym tego typu klubem, który powstał w 
powiecie płockim. Dyrektor Biblioteki Artur Bedyk jest założycie-
lem i  moderatorem Klubu oraz osobą odpowiedzialną za logisty-
kę tj. za wymianę książek przeznaczonych na spotkania klubowe 
(specjalną pulę książek otrzymujemy od koordynatora regionalne-
go z Biblioteki Wojewódzkiej). 
Celem DKK jest ożywienie środowisk skupionych wokół biblioteki 
oraz zachęcenie użytkowników biblioteki do kreowania mody na 
czytanie. W DKK poznajemy współczesną literaturę - polską i obcą, 
wymieniamy swoje poglądy na literaturę, konfrontujemy gusta 
czytelnicze przy zachowaniu zasady, że o przeczytanych książkach 
rozmawiamy w swobodny, niczym nieskrępowany sposób.
25 lutego 2016 r. na spotkaniu DKK tematem dyskusji była książka 
"Chuliganka". Dotychczas chyba jeszcze żadna z omawianych na 
Klubie książek nie wywołała aż tylu emocji i nie spowodowała tylu 
odmiennych poglądów dotyczących przeczytanej lektury co 
książka-debiut młodej pani psycholog - Izabeli Jung. Koniecznie 
polecamy przeczytać!
Spotkanie z pisarką – Barbarą Kosmowską.
3 marca 2016 r. w Międzynarodowym Dniu Pisarza Gminna Biblio-
teka Publiczna w Słubicach gościła panią Barbarę Kosmowską - 
pisarkę, autorkę wielu powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Pisarka ma na swoim koncie ponad 20 książek, za które otrzymała 
wiele nagród. Jej powieść „Pozłacana rybka” otrzymała tytuł 
Książki Roku 2007 przyznaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Książki dla Młodych oraz została nagrodzona w Konkursie Literac-
kim im. Astrid Lindgren. Książki Barbary Kosmowskiej takie jak 
chociażby "Teren prywatny", "Prowincja", "W górę rzeki", „Niebie-
ski autobus", "Hermańce" zawsze czyta się z wielką przyjemnością 
i często się do nich wraca. Największy rozgłos zyskała książka 
"Teren prywatny", za którą pisarka otrzymała pierwszą nagrodę w 
konkursie literackim pod nazwą "Dziennik polskiej Bridget Jones" 
zorganizowanym przez wyd. Zysk i S- ka. Innymi ciekawymi 
pozycjami tej autorki są: „Głodna kotka”,  „Gobelin”, „Buba”, 
„Myślniki”, „Buba: Sezon ogórkowy”, „Puszka”, „Dziewczynka z 
Parku”, „Niechciana”. Na spotkanie z tą niezwykle charyzmatyczną 
pisarką do Gminnej Biblioteki Publicznej przybyła   

STREFA KULTURY

SŁUBICKA OŚWIATA

6

opiekunami. 7 uczniów z rejonu płockiego zmierzyło się z pytania-
mi dotyczącymi poglądów filozofów, pojęciami, tekstami filozo-
ficznymi. Uczniowie mieli również z 3 tematów wybrać jeden i 
napisać esej. Dzięki życzliwości i pomocy nauczycieli gimnazjum, 
w przygotowaniu tego ważnego dla naszej szkoły wydarzenia, 
konkurs przebiegał w miłej, rodzinnej atmosferze. Serdecznie 
dziękuję pani dyrektor Grażynie Bartos, pani Monice Karasek oraz 
pani Monice Liberackiej.
Jestem dumna z naszych 4 uczennic klas III gimnazjum. W czasach 
łatwych przyjemności, wstręto-czytania i prostego myślenia to 
one właśnie pokazują, że współczesna młodzież jednak pragnie 

Od kilku już lat uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w 
kuratoryjnym interdyscyplinarnym konkursie: „W drodze ku 
mądrości”. Mamy już pewne osiągnięcia-8 finalistów i 2 laure-
atów.  1 grudnia 2015r. odbył się etap szkolny konkursu. Wzięli w 
nim udział: Izabela Kowalik, Natalia Kowalczyk, Małgorzata 
Wasilewska, Weronika Grzybowska, Dawid Piecka oraz Michał 
Bębenista. Do następnego etapu zakwalifikowały się 4 dziewczę-
ta. 
W tym roku II etap konkursu- rejonowy odbył się w gimnazjum w 
Słubicach. Przyjechał wojewódzki koordynator konkursu pan 
Andrzej F.Ziółkowski, uczennice z Łącka, Gostynina i Płońska z 

KONKURS FILOZOFICZNY: ”W DRODZE KU MĄDROŚĆI”



młodzież z Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zainteresowanie 
było ogromne, sala kulturalno-oświatowa naszej biblioteki wypeł-
niła się młodzieżą „po brzegi” (gościliśmy łącznie ponad 120 
osób!).  Wszystkich przybyłych tego dnia do biblioteki gminnej 
powitał Artur Bedyk, dyrektor słubickiej biblioteki, który przedsta-
wił zaproszonego Gościa.  Pani Barbara Kosmowska po mistrzow-
sku przeprowadziła spotkanie. Błyskawicznie zjednała sobie 
wszystkich słuchaczy. Młodzież bardzo chętnie włączyła się w 
spotkanie i kierowała do pisarki pytania związane z lekturą jej 
powieści, literaturą i życiem prywatnym. Barbara Kosmowska 
odpowiadała na najtrudniejsze nawet pytania. Pisarka udowodni-
ła, że świetny kontakt z młodzieżą potrafi nawiązać nie tylko na 
kartach swoich powieści. Rozmowa gimnazjalistów z autorką 
pokazała również dlaczego powieści Kosmowskiej są tak chętnie 
czytane przez młodzież. Przede wszystkim poruszają tematy 
bliskie ich odbiorcom. Opowiadają o rówieśnikach czytelników, o 
ich problemach oraz o tym, jak sobie z nimi radzą. Zawierają przy 
tym ciekawą puentę i sporą dawkę humoru. Spotkanie zakończyło 
się podziękowaniami, które w imieniu czytelników złożył autorce 
dyrektor biblioteki. Młodzież w podziękowaniu ofiarowała pisarce 
własnoręcznie wykonanego z papieru białego łabędzia, drugiego 
łabędzia otrzymała od młodzieży biblioteka w podziękowaniu za 
zorganizowanie tego spotkania. Dla wszystkich, którzy chcieli 
zakupić książki napisane przez Barbarę Kosmowską, profesjonalne 
stoisko z książkami przygotowała tego dnia księgarnia Matras.

 

Oczywiście po spotkaniu długa kolejka chętnych po autograf i 
specjalną dedykację na nowo zakupionych książkach ustawiła się 
do naszego Gościa. To był z pewnością jeden z tych dni, które 
długo jeszcze będziemy mile wspominać. A my już teraz pracuje-
my nad kolejnym spotkaniem tym razem dla naszych najmłod-
szych czytelników. W czerwcu w naszej bibliotece spotkanie dla 
dzieci z Agnieszką Frączek. Już teraz serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowe informacje www.gbpslubice.pl i na naszym profilu 
na facebooku.

Artur Bedyk 
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balu. Po burzliwych obradach jury zwycięzcy zostali ukoronowani. 
Zabawa choinkowa stała się wyśmienitą imprezą, podczas której 
cała społeczność szkolna spotkała się  i wspólnie świetnie się 
bawiła. Całą zabawę rozkręcał DJ Piotrek. Młodzież miała okazję 
zaprezentować swój taneczny talent podczas dyskoteki, a także 
zjeść posiłek przygotowany przez rodziców, na który zostali zapro-
szeni również nauczyciele. Dziękujemy Radzie Rodziców za 
przygotowanie tak wspaniałej imprezy.                                                                                                                                                                                     

Urszula Bartosiak    

„Już karnawał włożył maskę, drzwi otworzył z hukiem! Z 
trzaskiem! Wpadł jak wicher do pokoju!  W czym? W karnawało-
wym stroju! Cześć! Przybiegłem w odwiedziny! Mam wstążeczkę i 
cekiny, nut wesołych dwie kieszenie i do tańca zaproszenie!”                                                                                                                             
30 stycznia 2016 roku w gimnazjum odbyła się zabawa choinko-
wa. Wszystkich uczestników zaskoczył mile wystrój korytarza. Sufit 
zdobiły piękne dekoracje gwiazd, łańcuchów oraz balonowych 
bałwanków. W czasie zabawy odbyły się wybory królowej i króla     
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CHOINKA W GIMNAZJUM

Od kilku już lat uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w 
kuratoryjnym interdyscyplinarnym konkursie: „W drodze ku 
mądrości”. Mamy już pewne osiągnięcia-8 finalistów i 2 laure-
atów.  1 grudnia 2015r. odbył się etap szkolny konkursu. Wzięli w 
nim udział: Izabela Kowalik, Natalia Kowalczyk, Małgorzata 
Wasilewska, Weronika Grzybowska, Dawid Piecka oraz Michał 
Bębenista. Do następnego etapu zakwalifikowały się 4 dziewczę-
ta. 
W tym roku II etap konkursu- rejonowy odbył się w gimnazjum w 
Słubicach. Przyjechał wojewódzki koordynator konkursu pan 
Andrzej F.Ziółkowski, uczennice z Łącka, Gostynina i Płońska z 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUBICACH

ich życiu. Gratuluję im odwagi w dążeniu do mądrości.   
Krystyna Bogiel

więcej. Filozofia to trudna dziedzina. Dawno już przebrzmiało 
nieadekwatne powiedzenie: „Nie filozofuj”. Szczególnie dzisiaj 
potrzeba nam właśnie filozofii, aby pojąć i zinterpretować współ-
czesny świat. Filozofia pokazuje zawsze kilka dróg, nie podaje 
gotowych odpowiedzi, nie narzuca poglądów, nie indoktrynuje, 
nie stawia człowieka ponad innymi. Filozofia uczy pokory, pokazu-
je niedoskonałości myślenia i ludzkie potknięcia, potęguje chęć 
poznawania świata i odkrywania człowieka.
Kiedy moi uczniowie zaczynają przygodę z filozofią otrzymuję 
następujący tekst Św. Bernarda z Clairvaux:„Jedni przychodzą 
tutaj się uczyć, by zaspokoić ciekawość, inni, by dzięki wiedzy 
dojść do sławy i majątku, jeszcze inni, by posiąść władzę nad 
drugimi. Te pobudki są próżne i nieszlachetne. Szlachetnie czynią 
jedynie ci, co uczą się, by innym czynić dobro i osiągnąć mądrość. "  
Ufam, że w tym roku uczennice pojadą na finał do Warszawy.  Dla 
mnie już wygrały. Godziny pracy, myślenia zapewne zaowocuję w 

Przewodniczący Komisji Oświaty. Podczas przedstawienia dzieci 
wręczyły swoim bliskim własnoręcznie zrobione kartki świątecz-
ne. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów 
dzieciom, które wraz z rodzicami wzięły udział w konkursie 
„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Wszystkie prace 
trafiły na kiermasz ozdób świątecznych, który odbył się tego 
samego dnia. Po części oficjalnej do naszego przedszkola zawitał 
gość specjalny – św. Mikołaj. Wszyscy wychowankowie otrzymali 
prezenty. Ostatnim punktem programu był wspólny poczęstunek.
Dzień Babci i Dziadka – 21.01.2016 r.
W dniu 21 stycznia do naszego przedszkola przybyli szczególni 
goście – Babcie i Dziadkowie. Jak zwykle nie zawiedli swoich 
wnucząt i stawili się punktualnie na szczególne święto Dzień Babci 
i Dziadka. Wszystkie dzieci razem i każde z osobna głośno, z 
energią i i uśmiechami recytowały wiersze i śpiewały piosenki. A 
zaproszeni goście byli zachwyceni występem i oprócz uśmiechów 
pojawiły się również łzy wzruszenia. Dziadkowie otrzymali od 
swoich wnuków laurki. Na zakończenie wszyscy próbowali 
pysznych domowych wypieków. Spotkanie było pełne radości i 
przebiegło w serdecznej atmosferze.
Bal karnawałowy „W krainie baśni” - 28.01.2015 r.
W styczniu odbył się bal karnawałowy „W krainie baśni”. Tego dnia 
już od rana w przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. Był to 
bardzo wesoły dzień. Sala starszaków zamieniona została w salę 
balową pełną kolorowych balonów i serpentyn.  Przedszkolaki z 
radością prezentowały swoje przebrania – biedronki, policjanci, 
 

Karmniki dla ptaków – 15.12.2015 r.
Zima to okres trudny dla zwierząt, bo nawet kilkudniowy mróz lub 
opady śniegu zmniejszają możliwość znalezienia pokarmu. Przed-
szkolaki pamiętają, że należy dokarmiać ptaki. W związku z powyż-
szym zaprosiliśmy do przedszkola Pana Pawła Rybarczyka, tatę 
Florentyny. Dzieci wspólnie z zaproszonym gościem i wychowaw-
czyniami zrobiły karmniki dla ptaków. Dzieci pracowały w grupach 
i uczestniczyły we wszystkich etapach wykonywania karmnika. 
Podczas pracy posługiwały się m. in. papierem ściernym, 
młotkiem oczywiście pod czujnym okiem dorosłych. Kiedy 
karmniki były gotowe przedszkolaki przygotowały „ptasie 
przysmaki”. Kolejnym punktem było zawieszenie karmników w 
ogrodzie przedszkolnym.
Bardzo dziękujemy Panu Pawłowi Rybarczykowi za pomoc w 
wykonaniu karmników podczas warsztatów z dziećmi.
Spotkanie wigilijne – 22.12.2015 r.
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze, pełne rodzinnego 
ciepła i  miłości chwile.  Tradycją naszego przedszkola są spotkania 
wigilijne, które dają dzieciom możliwość zaprezentowania 
specjalnie przygotowanego programu artystycznego. Ponadto są 
okazją do rodzinnych spotkań. Dzieci w okresie poprzedzającym 
święta pracowicie przygotowywały się do spotkania. Rodzice  
pełni nadziei oczekiwali na występ swoich dzieci. Tego dnia swoją 
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego 
Pan Krzysztof Dylicki Wójt Gminy Słubice,  Pani Katarzyna Milcza-
rek Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pan Łukasz  Bartosiak 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH
- w klasach przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach, 
- odbyły się dwa konkursy skierowane do uczniów i ich rodziców:

Konkurs plastyczno-techniczny o tematyce: Jesteśmy widoczni - 
zaprojektuj i wykonaj swój własny odblask oraz Odblaskowa 
moda. Zadaniem uczestników drugiego konkursu było przygoto-
wanie stroju na zabawę choinkową wyposażonego w elementy 
odblaskowe. Dzieci wraz z rodzicami wykazały się pomysłowością i 
dużą fantazją, ale przede wszystkim znajomością tematu. Mamy 
więc nadzieję, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na 
drodze. 

Dariusz Jaros

B & N – B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony.
Szkoła Podstawowa w Świniarach w tym roku szkolnym przystąpi-
ła do Programu Profilaktycznego ogłoszonego przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Radomiu „B & N – B jak Bezpieczny, N jak 
Niechroniony”. Ma on na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i 
rowerzystów.
Program zawiera zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywiza-
cji społeczności szkolnej, na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz bezpiecznych 
zachowań w ruchu drogowym.
W ramach projektu realizujemy: wychowanie komunikacyjne, 
organizujemy zajęcia pozalekcyjne „Bezpiecznie jeżdżę na rowe-
rze”, które przygotowują uczniów do uzyskania karty rowerowej, 
organizujemy konkursy o tematyce bezpieczeństwa  w ruchu 
drogowym.  
W tym roku szkolnym zaplanowano szereg zadań mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów. 
Z zaplanowanych zadań zrealizowaliśmy:
- wykonaliśmy szkolną tablicę BRD – promującą noszenie odbla-
sków,           

dotyczące bajek. Dzieci okazały się wspaniałymi znawcami baśni i 
w szybko  rozwiązywały zagadki obrazkowe, jak i słowne. Tak, jak 
na każdym balu i u nas był słodki poczęstunek. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości dzieciom. Przedszkolaki wracały do 
domów zadowolone i uśmiechnięte.     Agnieszka Zwierzchowska

rycerze, aniołki, księżniczki, wróżki, Spiderman … . Rozpoznać 
naszych wychowanków było bardzo trudno. Przy dziecięcych 
przebojach przedszkolaki wspaniale się bawiły. Były zabawy w 
kołach, pociąg oraz tańce w parach. Nieodzownym elementem 
balu były  konkursy z użyciem kolorowych balonów i gazet, a także 
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KOŁO WOLONTARIATU SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUBICACH
Prace mają charakter cykliczny.
5. Udział w akcji „Kwiaty dla Pań”- wizyta w Domu Pomocy 
Społecznej „Przyjaznych serc” z upominkami wykonanymi przez 
wolontariuszy z naszej szkoły. Uczniowie ze SKW oprócz upomin-
ków przygotowali także montaż słowno – muzyczny. Młodzież 
została bardzo ciepło przyjęta a relacje z tego wydarzenia pojawi-
ły się także na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej 
Przyjaznych Serc w Płocku.
6. Wizyta w Stowarzyszeniu Ekologiczno- Kulturalnym „Ziarno” 
celem zebrania informacji nt. czym zajmuje się dana organizacja 
oraz celem wymiany doświadczeń wolontaryjnych.
W dniach 18-19.12.2015r. przeprowadziliśmy akcję "Słodki 
koszyk"- zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd dla dzieci z rodzin 
najuboższych ze Słubic (zbiórka organizowana przy współpracy ze 
sklepem "Jedynka" w Słubicach). W tym roku zbiórka została 
wsparta przez Pana Wójta Krzysztofa Dylickiego oraz Radnych 
Rady Gminy z Panią Katarzyną Milczarek - Przewodniczącą Rady 
Gminy Słubice. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za 
przyłączenie się do akcji.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
przy Szkole Podstawowej im Ojca Świętego Jana Pawła II 

w  Słubicach i Publicznym Gimnazjum w Słubicach 
Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje od 2012 r. i jest organiza-
cją młodzieżową działającą na zasadzie wolontariatu pod nadzo-
rem dyrekcji szkół. Pracę koła w szkole koordynuje pedagog 
szkolny. Celem działalności SKW jest propagowanie i rozwijanie 
umiejętności pomagania innym oraz kształtowania szacunku do 
osób starszych i niepełnosprawnych a także uwrażliwienie na 
różne obszary ludzkiej biedy i potrzeby bezpańskich zwierząt. Od 
początku funkcjonowania wolontariusze stawiali sobie wiele 
wymagających zadań. Były to między innymi:
1.Udział w akcji „Słodki koszyk” –zbiórka słodyczy dla dzieci z 
rodzin najuboższych podczas śpiewu kolęd. Sztandarowa, cyklicz-
na akcja realizowana od początku istnienia koła, integrująca 
społeczność lokalną.
2. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku – 
zbiórka korków na zakup wózka inwalidzkiego czy odzieży dla 
najbardziej potrzebujących w gminie. Prace odbywają się przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Słubicach. Zbiórka ma charakter cykliczny.
3. Zbiórka karmy dla zwierząt. Nawiązanie współpracy z płockim 
schroniskiem dla zwierząt. Uczniowie należący do koła w każdym 
roku szkolnym angażują społeczność szkolną do aktywnego udzia-
łu w zbiórkach karmy dla zwierząt. Akcja ma charakter cykliczny. 4. 
Oferowanie pomocy przy dyskotekach integracyjnych z dziećmi ze 
Specjalnego  Ośrodka  Wychowawczego w  Mocarzewie, oraz 
w Dniu Seniora – uroczystości gminnej dla Seniorów. Wolontariu-
sze aktywnie włączają się w działania integrujące społeczność 
lokalną także poprzez dyżury przy wymienionych uroczystościach. 
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Impreza odbyła się 29 lutego, gdyż właśnie w tym dniu, raz na 
cztery lata, obchodzimy to święto. Miejscem spotkania była 
Prywatna Szkoła Podstawowa „Profesor”    w Płocku.  Pan Kleks 
wprowadził obecnych do swojej zaczarowanej krainy. Odwiedzili-
śmy  Krainę Techniki, Kleksografii, Plastyki, Geografii, Kaligrafii, 
Ortografii oraz Bajkolandię. Wykazaliśmy się wiedzą i umiejętno-
ściami i zdobyliśmy sprawność „Pan Kleks”. Był też tort i każdy 
uczestnik otrzymał znaczek okolicznościowy.             

 Z harcerskim pozdrowieniem „ Czuwaj!”
pwd. Wanda Ambroziak, pwd. Grażyna Wawrzyńczak

Z życia gromady zuchowej „ Strażnicy Przyrody” działającej przy 
Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.
Gromada zuchowa liczy 30 uczniów z klas: II a, II b i II c. Zbiórki 
odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13.00.
Formy zuchowej pracy, takie jak gawęda, gry i ćwiczenia, majster-
ka, piosenki i pląsy są atrakcyjne dla dzieci, gdyż zaspokajają ich 
podstawowe  potrzeby: ruchu, śpiewu, zabawy, współdziałania w 
grupie. Poprzez zabawę i ruch doskonalą i nabywają nowe umie-
jętności.   W minionym półroczu zuchy przygotowały krótką część 
artystyczną z okazji wybuchu II wojny światowej oraz złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze na grobach żołnierzy oraz na grobie zamor-
dowanego podczas wojny nauczyciela T. Olaka. Brały udział w 
„Przeglądzie Piosenki Zuchowej i Harcerskiej” w Płocku oraz w 
festiwalu „Muzyka łączy pokolenia” w Bibliotece Publicznej w 
Słubicach.  Trzymały wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 
dniu 1-go listopada. Uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji 
Święta Niepodległości. Brały udział w uroczystości poświęcenia  
Kopca Powstańców Styczniowych. Nasza gromada współpracuje 
Komendą Hufca ZHP w Płocku. W ramach tej współpracy organi-
zowane są rajdy, zimowiska   i kolonie letnie oraz uroczystości 
hufcowe. Ostatnio wspólnie świętowaliśmy „Imieniny Zucha”. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁUBICACH

Już od lat Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Słubicach  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, organizując 
im ferie zimowe. Również i w tym roku nie zawiedliśmy . Uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, plastycz-
nych, dwukrotnego wyjazdu do kina. Jednak największym hitem 
tegorocznych ferii zimowych  okazała się wycieczka do Komendy 
Policji w Płocku. Podczas której uczniowie poznawali tajniki pracy 
detektywów, mieli możliwość założenia kajdanek, kamizelki kulood-
pornej,wykonania odbitki własnych linii papilarnych.
Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo.

Opiekunowie

FERIE ZIMOWE 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUBICACH

W dniu 1 marca klasa Ib ze Szkoły Podstawowej im Ojca Świętego 
Jana Pawła II wybrała się na koncert do Europejskiego Centrum 
Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Koncert 
upamiętniał rocznicę urodzin znakomitego polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Przed występem mieliśmy przyjemność 
zwiedzić z przewodnikiem neoklasycystyczny pałac , w którym 
znajduje się pięć tematycznie zorganizowanych sal. Podziwialiśmy 
zabytkowe schody , podziemny korytarz ,oryginalne polichromie. 
Poza dekoracjami ściennymi i sufitowymi można zobaczyć zabytko-
wy fortepian na którym grywał Fryderyk Chopin. 
W koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia  prezen-
tując grę na pianinie , skrzypcach, gitarze, saksofonie, klarnecie, a 
także usłyszeliśmy śpiew dwóch wokalistek.
Do końca trwania koncertu panowała niesamowita atmosfera, a 
koncert zostanie zapewne długo w naszej pamięci.

Ewa Makowska

ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUBICACH

Prace mają charakter cykliczny.
5. Udział w akcji „Kwiaty dla Pań”- wizyta w Domu Pomocy 
Społecznej „Przyjaznych serc” z upominkami wykonanymi przez 
wolontariuszy z naszej szkoły. Uczniowie ze SKW oprócz upomin-
ków przygotowali także montaż słowno – muzyczny. Młodzież 
została bardzo ciepło przyjęta a relacje z tego wydarzenia pojawi-
ły się także na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej 
Przyjaznych Serc w Płocku.
6. Wizyta w Stowarzyszeniu Ekologiczno- Kulturalnym „Ziarno” 
celem zebrania informacji nt. czym zajmuje się dana organizacja 
oraz celem wymiany doświadczeń wolontaryjnych.
W dniach 18-19.12.2015r. przeprowadziliśmy akcję "Słodki 
koszyk"- zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd dla dzieci z rodzin 
najuboższych ze Słubic (zbiórka organizowana przy współpracy ze 
sklepem "Jedynka" w Słubicach). W tym roku zbiórka została 
wsparta przez Pana Wójta Krzysztofa Dylickiego oraz Radnych 
Rady Gminy z Panią Katarzyną Milczarek - Przewodniczącą Rady 
Gminy Słubice. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za 
przyłączenie się do akcji.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
przy Szkole Podstawowej im Ojca Świętego Jana Pawła II 

w  Słubicach i Publicznym Gimnazjum w Słubicach 
Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje od 2012 r. i jest organiza-
cją młodzieżową działającą na zasadzie wolontariatu pod nadzo-
rem dyrekcji szkół. Pracę koła w szkole koordynuje pedagog 
szkolny. Celem działalności SKW jest propagowanie i rozwijanie 
umiejętności pomagania innym oraz kształtowania szacunku do 
osób starszych i niepełnosprawnych a także uwrażliwienie na 
różne obszary ludzkiej biedy i potrzeby bezpańskich zwierząt. Od 
początku funkcjonowania wolontariusze stawiali sobie wiele 
wymagających zadań. Były to między innymi:
1.Udział w akcji „Słodki koszyk” –zbiórka słodyczy dla dzieci z 
rodzin najuboższych podczas śpiewu kolęd. Sztandarowa, cyklicz-
na akcja realizowana od początku istnienia koła, integrująca 
społeczność lokalną.
2. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku – 
zbiórka korków na zakup wózka inwalidzkiego czy odzieży dla 
najbardziej potrzebujących w gminie. Prace odbywają się przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Słubicach. Zbiórka ma charakter cykliczny.
3. Zbiórka karmy dla zwierząt. Nawiązanie współpracy z płockim 
schroniskiem dla zwierząt. Uczniowie należący do koła w każdym 
roku szkolnym angażują społeczność szkolną do aktywnego udzia-
łu w zbiórkach karmy dla zwierząt. Akcja ma charakter cykliczny. 4. 
Oferowanie pomocy przy dyskotekach integracyjnych z dziećmi ze 
Specjalnego  Ośrodka  Wychowawczego w  Mocarzewie, oraz 
w Dniu Seniora – uroczystości gminnej dla Seniorów. Wolontariu-
sze aktywnie włączają się w działania integrujące społeczność 
lokalną także poprzez dyżury przy wymienionych uroczystościach. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKÓWKU
szkole odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie pani dyrektor 
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Następnie w  
pięknie udekorowanej sali dzieci przedstawiły program artystycz-
ny  przygotowany pod kierunkiem nauczycieli pani Żanety Żucho-
wicz i Małgorzaty Perka . Były to wzruszające wiersze i piosenki 
okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem, oraz 
występ naszego szkolnego zespołu ludowego.  Oprócz montażu 
słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także przedsta-
wienie pod tytułem „Kot Bonifacy co się boi pracy ” przygotowane 
przez  uczniów. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli  

Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W 
Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku zapra-
szanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Dnia 21 stycznia w naszej 



W dniu 1 marca klasa Ib ze Szkoły Podstawowej im Ojca Świętego 
Jana Pawła II wybrała się na koncert do Europejskiego Centrum 
Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Koncert 
upamiętniał rocznicę urodzin znakomitego polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Przed występem mieliśmy przyjemność 
zwiedzić z przewodnikiem neoklasycystyczny pałac , w którym 
znajduje się pięć tematycznie zorganizowanych sal. Podziwialiśmy 
zabytkowe schody , podziemny korytarz ,oryginalne polichromie. 
Poza dekoracjami ściennymi i sufitowymi można zobaczyć zabytko-
wy fortepian na którym grywał Fryderyk Chopin. 
W koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia  prezen-
tując grę na pianinie , skrzypcach, gitarze, saksofonie, klarnecie, a 
także usłyszeliśmy śpiew dwóch wokalistek.
Do końca trwania koncertu panowała niesamowita atmosfera, a 
koncert zostanie zapewne długo w naszej pamięci.

Ewa Makowska

szkole odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie pani dyrektor 
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Następnie w  
pięknie udekorowanej sali dzieci przedstawiły program artystycz-
ny  przygotowany pod kierunkiem nauczycieli pani Żanety Żucho-
wicz i Małgorzaty Perka . Były to wzruszające wiersze i piosenki 
okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem, oraz 
występ naszego szkolnego zespołu ludowego.  Oprócz montażu 
słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także przedsta-
wienie pod tytułem „Kot Bonifacy co się boi pracy ” przygotowane 
przez  uczniów. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli  

Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W 
Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku zapra-
szanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Dnia 21 stycznia w naszej 

SŁUBICKA OŚWIATA

WYDARZENIA

10

wiedź rozdawał paczki.
Zabawa choinkowa  przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze, 
dzieci  już  nie mogą doczekać się kolejnej. 

Edyta Michalak
Spotkanie Pokoleń
W tym roku szkolnym  uczniom i nauczycielom naszej szkoły 
przypadł zaszczyt przygotowania programu artystycznego z okazji 
uroczystości pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Informa-
cja ta, wzbudziła wśród naszych uczniów entuzjazm. Uroczystość  
jest dobrze znana i lubiana  przez naszą społeczność .
Uczniowie z naszego zespołu  Promyki i lubią występować przed 
seniorami, tym bardziej , że wśród nich znajdują się ich ukochani 
dziadkowie.
Przygotowania do występu trwały kilka dni, ponieważ cenimy 
kulturę naszego kraju  w programie artystycznym pojawiły się dwa 
tańce narodowe: polonez i krakowiak oraz piosenki ludowe. 
Będąc jeszcze w atmosferze świątecznej  na zakończenie zaśpie-
waliśmy z seniorami znane i mniej znane kolędy i pastorałki. Nad 
stroną wokalną i taneczną zespołu opiekę sprawowały p. Małgo-
rzata Perka i Iwona Michalska-Milczarek.
Nasz występ został nagrodzony brawami i mogliśmy podziwiać 
występy zaprzyjaźnionego z nami zespołu „Grzybowianki”.
Radosna nuta  piosenek ludowych udzieliła się wszystkim  senio-
rom, którzy pokazali młodzieży jak należy się bawić i cieszyć życiem. 
Uważamy, że takie uroczystości zbliżają pokolenia, są ciekawym 
doświadczeniem zarówno dla młodych i starszych.

Iwona Michalska MIlczarek, Małgorzata Perka

podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 
Frekwencja jak co roku dopisała. Dzieci wraz z rodzicami przygo-
towały również dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy, 
herbaty. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości  przygo-
towanymi własnoręcznie upominkami. Atmosfera tej uroczystości 
była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. 
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i mamy 
nadzieję , że tak licznie odwiedzą nas w przyszłym roku.

Żaneta Żuchowicz i Małgorzata Perka
Choinka szkolna
29  stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły, a także dzieci które 
nie uczęszczają jeszcze do szkoły, rodzice, dziadkowie oraz nauczy-
ciele spotkali się w sali gimnastycznej, by uczestniczyć w szkolnej 
zabawie choinkowej. Młodsze dzieci chętnie wzięły udział w 
pokazie na najciekawszy strój karnawałowy. Uczestnicy przeglądu 
otrzymali słodką nagrodę. Wybrano króla i królową balu, którzy 
przez cały czas trwania  zabawy  nierozerwalnie ze sobą 
tańczyli dając przykład wspaniałej zabawy.
W trakcie zabawy każda klasa udała się z wychowawcą na poczę-
stunek, który przygotowali rodzice. Po posiłku dzieci i nauczyciele 
z nową energią wrócili  do dalszej zabawy.
Największą atrakcją było jednak przybycie Świętego Mikołaja. 
Mikołaj z długą brodą z workiem pełnym paczek i w dobrym 
humorze przywitał dzieci radosnym okrzykiem i uśmiechem  na 
twarzy. Zadawał dzieciom pytania, a w nagrodę za dobrą odpo- 
     

OSP w Słubicach w niedzielę 10 stycznia br. W tym samym miejscu 
Panią Władysławę Kuźmińską odwiedzili w poniedziałek: Wójt, 
Przewodnicząca Rady i Radni, Starosta Płocki, Przedstawiciele ZUS 
Oddział w Płocku, sołtys sołectwa Słubice Sekretarz Gminy oraz  
kierownik USC. 
Zwracając się do Dostojnej Jubilatki Wójt Gminy podkreślił rangę tej 
uroczystości słowami:
Przeżyła Pani cały wiek naszej historii i jest skarbnicą i drogocennym 
dziedzictwem dla naszych pokoleń.
Na zakończenie swego wystąpienia stwierdził:
Ten niecodzienny Jubileusz jest to najlepszy moment na podzięko-
wanie za trudy i owoce minionych 100 lat oraz najserdeczniejsze 
gratulacje i życzenia dobrego zdrowia, spokoju z uśmiechem i 
pogodą ducha, w klimacie szacunku, wdzięczności i życzliwości 
otoczenia oraz wielu długich lat życia.
Spotkaniu z Jubilatką towarzyszyły serdeczne życzenia obecnych, 
piękne kwiaty, drobne upominki oraz wspólne odśpiewanie grom-
kich 200 lat. 

red.

Dostojna Jubilatka Pani Władysława Kuźmińska urodziła się 10 
stycznia 1916 roku w Słubicach. Od urodzenia jest mieszkanką 
Gminy Słubice.
Męża Mariana poznała w Warszawie, gdzie uczyła się w szkole 
kucharskiej. Pobrali się w roku wybuchu II wojny światowej. Mąż 
Pani Władysławy był kowalem, pracował na etacie wojskowym jako 
pułkowy podkuwacz koni. Zmobilizowany brał udział w kampanii 
wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji przez okres jednego roku 
Pani Władysława była na robotach przymusowych w Dreźnie. 
Państwo Kuźmińscy wychowali pięcioro dzieci: Halinę, Marię, Danie-
la, Marka oraz Kazimierza. Pani Władysława doczekała się siedemna-
ściorga wnuków oraz dwadzieściorga trojga prawnuków. Mąż Pani 
Władysławy zmarł 24 lata temu. Obecnie Panią Władysławą opieku-
ją się córki.
Przepis na długowieczność według Pani Władysławy to: dużo praco-
wać, nie denerwować się, nie palić papierosów i nie pić żadnych 
alkoholi.
Rodzinne przyjęcie urodzinowe, poprzedzone mszą świętą odpra-
wioną w kościele parafialnym w Słubicach, odbyło się w strażnicy 

100-LATKA W NASZEJ GMINIE
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Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice - Łukasz Bartosiak, Przed-
stawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Dyrektor Rejonu Drogowe-
go Gostynin – Płock – Michał Górecki, kierownicy jednostek 
podległych i stowarzyszeń, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu 
Gminy, strażacy oraz mieszkańcy.
W roli ekspertów wystąpili: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Płocku - Marcin Błaszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słubicach – Jacek Laska oraz Podinspektor 
Urzędu Gminy Słubice – Ewa Robak. 
Głównym punktem debaty było wystąpienie Komendanta Komisariatu 
w Gąbinie Piotra Donarskiego, który przedstawił statystyki stanu  

18 lutego, w godzinach popołudniowych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach odbyła się debata społeczna dotycząca 
bezpieczeństwa, której organizatorem była Komenda Miejska Policji 
w Płocku, w ramach programu rządowego "Razem Bezpieczniej". 
Współorganizatorem debaty była Gmina Słubice .
W debacie uczestniczyli m.in. Komendant Miejski Policji w Płocku - 
Jarosław Hofman, Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie - Piotr 
Donarski, Starostę Płockiego reprezentował  Przewodniczący Komisji 
do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu 
Płockiego - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, 
Kierownik Inspektoratu Gostynin - Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych - Andrzej Glinka, Przewodnicząca  

BEZPIECZEŃSTWO - DEBATA

Rady Gminy, a także Kierowników i Dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych z terenu gminy. Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa  w 
kościele pod wezwaniem św. Marcina o  godz. 11⁰⁰. Następnie 
uroczystość  odbywała się w sali bankietowej ,,Rafallo”.  Zaproszeni 
goście tradycyjnie podzielili się opłatkiem, a o oprawę muzyczną 
zadbały zespoły: ,,Promyki” ze SP Piotrkówek oraz ,,Grzybowianki”.  
Zabawę taneczną poprowadził radny Łukasz Bartosiak.

red.

XVII  spotkanie pod hasłem ,, Przekażmy sobie znak pokoju” organi-
zowane dla seniorów z terenu gminy  - odbyło się w dniu 9 stycznia 
2016 roku. Organizatorzy to  Urząd Gminy  Słubice, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz jednostki organizacyjne Gminy. Swoją 
obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: Przewodnicząca koła 
emerytów i rencistów w Płocku – Pani Jadwiga Korneszczuk oraz 
Wicestarosta Płocki - Pani Iwona Sierocka. Nie zabrakło władz Gminy
Słubice na czele z Wójtem Krzysztofem Dylickim, przedstawicieli  

XVII SPOTKANIE POD HASŁEM „ PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU”

Już po raz drugi nauczyciele pracujący w szkole podstawowej w 
Słubicach dowiedli, że nie jest im obojętny los tych, którzy z wielu 
uzasadnionych powodów potrzebują pomocy i wsparcia. II Koncert 
Charytatywny, który odbył się 6 stycznia w Kościele Parafialnym w 
Słubicach miał na celu zbiórkę pieniędzy dla chorej na mukowiscy-
dozę uczennicy klasy pierwszej. Dziewczynka zmagając się z ciężką 
chorobą wymaga specjalistycznego leczenia, odpowiedniego sprzę-
tu do rehabilitacji oraz odpowiednich leków, potrzebuje także 
indywidualnego toku nauczania. Podczas koncertu, z wielkim 
zaangażowaniem i potrzebą serca, zaśpiewane zostały najbardziej 
znane polskie kolędy i pastorałki. Wśród występujących nie zabrakło 
również pracowników obsługi szkoły, administracji oraz nauczycieli 
publicznego gimnazjum. Wszystkim przyświecała radość niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękujemy mieszkańcom 
Gminy Słubice za udział w koncercie i okazaną hojność. Zebrana 
kwota została przekazana rodzinie chorej dziewczynki.
                                 Łukasz Bartosiak 

II KONCERT CHARYTATYWNY

Spotkanie Integracyjne, które zorganizował Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Słubicach odbyło się w dniu 11 stycznia w Sali 
bankietowej ,, Rafallo” od godz. 16⁰⁰.  Na spotkanie przybyli; Krzysz-
tof Dylicki - Wójt , Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy, 
pracownicy GOPS, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 
gminy. W spotkaniu udział wzięły  niepełnosprawne dzieci z terenu 
gminy, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mocarzewie oraz dzieci ze Szkół podstawowych i Gimnazjum z 
terenu gminy.  Wszystkich gości powitali Wójt Gminy oraz Kierownik 
GOPS. Uczestnicy mogli raczyć się  poczęstunkiem, a następnie do 
wspólnej  zabawy tanecznej oraz konkursów zaprosił radny Łukasz 
Bartosiak.                                                                                                red.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE



Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice - Łukasz Bartosiak, Przed-
stawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Dyrektor Rejonu Drogowe-
go Gostynin – Płock – Michał Górecki, kierownicy jednostek 
podległych i stowarzyszeń, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu 
Gminy, strażacy oraz mieszkańcy.
W roli ekspertów wystąpili: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Płocku - Marcin Błaszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słubicach – Jacek Laska oraz Podinspektor 
Urzędu Gminy Słubice – Ewa Robak. 
Głównym punktem debaty było wystąpienie Komendanta Komisariatu 
w Gąbinie Piotra Donarskiego, który przedstawił statystyki stanu  

18 lutego, w godzinach popołudniowych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słubicach odbyła się debata społeczna dotycząca 
bezpieczeństwa, której organizatorem była Komenda Miejska Policji 
w Płocku, w ramach programu rządowego "Razem Bezpieczniej". 
Współorganizatorem debaty była Gmina Słubice .
W debacie uczestniczyli m.in. Komendant Miejski Policji w Płocku - 
Jarosław Hofman, Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie - Piotr 
Donarski, Starostę Płockiego reprezentował  Przewodniczący Komisji 
do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu 
Płockiego - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, 
Kierownik Inspektoratu Gostynin - Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych - Andrzej Glinka, Przewodnicząca  

RP w Słubicach. Podczas spotkania omówione zostały tematy 
związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą, która na początku 
roku odbyła się we wszystkich jednostkach OSP z terenu Gminy 
Słubice. Na zakończenie Druhowie symbolicznie przełamali się 
opłatkiem.
18-go stycznia jednostkę OSP w Słubicach odwiedził Wituś Rogalski, 
którego Druhowie ze Słubic już od kilku miesięcy wspierają w 
trudnych chwilach. Wituś podczas spotkania otrzymał nieco 
spóźnione prezenty świąteczne od druhów z OSP w Słubicach oraz 
przedstawicieli Forum Młodych Ludowców powiatu płockiego.
8-go lutego strażacy z OSP w Słubicach, w ramach prac społecznych 
i współpracy z lokalnym samorządem oraz szkołami, podjęli się 
trudu wymiany żarówek na sali gimnastycznej przy szkole w 
Słubicach. Przedsięwzięcie to wymagało wejścia, z odpowiednimi 
zabezpieczeniami, na wysokość kilku metrów.
18-go lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się debata 
społeczna na temat bezpieczeństwa której organizatorem była 
Komenda Miejska Policji w Płocku, w ramach programu rządowego 
"Razem Bezpieczniej", we współorganizację której włączył się Samo-
rząd Gminy Słubice i Powiatu Płockiego. W debacie udział wzięli 
również strażacy z terenu całej Gminy Słubice.
24-go lutego strażacy z części jednostek z Gminy Słubice, w tym z 
OSP w Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim uczestniczyli w 
spotkaniu z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Gąbinie. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy między Ochot-
niczymi Strażami Pożarnymi, a Zespołem Szkół im. Stanisława Staszi-
ca w Gąbinie. Zgodnie z informacjami planowane jest powstanie w 
LO w Gąbinie klasy tzw. „strażackiej”. Więcej informacji na ten temat 
przeczytać można na stronie internetowej OSP w Słubicach pod 
adresem www.osp.com.pl/mazowieckie/plocki/Slubice/OSP-Slubi-
ce.
25-go lutego w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się 
kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Słubicach, ostatnie w tej kadencji. Tematyką spotkania było podsu-
mowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach. 
Zgodnie z decyzjami Zarządu ustalono, iż Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Słubicach odbędzie się 1 kwietnia (piątek) o godzinie 
18:00 w Sali Bankietowej Rafallo, Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze odbędą się 24 kwietnia o godzinie 14:00, na boisku w 
Słubicach, a 8 maja o godzinie 12:00 odbędą się obchody Gminnego 
Dnia Strażaka, których tradycja zapoczątkowana została w minionym roku.

Okres zimowy jest dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
spokojny. Na szczęście, na terenie naszej gminy w tym czasie nie 
dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Mamy nadzieję, że taki 
trend nadal będzie się utrzymywał, a przez ten czas strażacy będą 
jedynie w strażnicy sprawdzać swój sprzęt. Od połowy grudnia 2015 
roku do pierwszych dni marca br. interwencje podejmowali jedynie 
strażacy z OSP w Słubicach. Interweniowali oni w sumie 7 razy. 
Cztery zdarzenia dotyczyły powalonych drzew i połamanych gałęzi. 
W jednym z przypadków do usunięcia niebezpieczeństwa niezbędny 
był podnośnik z koszem zadysponowany z JRG nr 1 w Płocku. Jedna 
interwencja dotyczyła palących się śmieci na terenie cmentarza 
parafialnego w Słubicach, gdzie prawdopodobną przyczyną był 
wyrzucony, palący się jeszcze lub mocno rozgrzany znicz. Trafiła się 
też dość nietypowa interwencja dotycząca złamanego słupa. OSP w 
Słubicach została zadysponowana na miejsce, ponieważ dyspozytor 
nie miał pewności czy chodzi o słup energetyczny czy telekomunika-
cyjny. Na szczęście złamaniu uległ słup telekomunikacyjny. Ostatnia 
interwencja była najbardziej niebezpieczna, zgłoszenie dotyczyło 
złego samopoczucia mieszkańców jednego z budynków jednoro-
dzinnych. Istniało uzasadnione podejrzenie, iż do budynku przedo-
stawać się może tlenek węgla. Przy współpracy ze strażakami z JRG 
nr 2 w Płocku udało się zlokalizować prawdopodobną przyczynę 
takiego stanu rzeczy oraz zlikwidować zagrożenie. Jeżeli taka 
sytuacja potrwałaby dłużej mogłoby to skończyć się tragicznie.
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 Sekleckiego z OSP w Wiączeminie Polskim, Druha Adama 
Kalińskiego z OSP w Juliszewie oraz Druha Kazimierza Zarzyckiego z 
OSP w Łaziskach. Uroczystości pogrzebowe odbywały się zgodnie z 
tradycją strażacką, przy obecności sztandarów wielu jednostek OSP, 
Orkiestry Dętej OSP Słubice oraz dźwiękach syren zamontowanych 
na strażnicach i samochodach strażackich.
22-go grudnia w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach odbyło 
się przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
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teren miejscowości Słubice oraz edukacja społeczeństwa w zakre-
sie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- patrolowanie wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy 
Słubice,
- uwzględnienie na Mapie Zagrożeń ochrony pozostawionego 
mienia przed kradzieżami w przypadku wystąpienia powodzi na 
danym terenie,
- kontynuowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzie-
ży w zakresie zagrożenia narkomanią i cyberprzestępczością. 
dla innych instytucji: 
-budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Słubice,
-objęcie miejscowości Słubice monitoringiem wizyjnym.

red.

bezpieczeństwa w gminie Słubice oraz w pozostałych rejonach 
podległych ww. komisariatowi. Tematyka debaty traktowała o 
wielu aspektach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jednym z 
głównych tematów debaty było omówienie założeń "Krajowej 
mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". Jest to narzędzie, które 
pozwoli precyzyjnie wskazać skalę i rodzaj zagrożeń na danym 
terenie. Nie zabrakło również tematyki bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W dyskusję bardzo aktywnie włączyli się jej uczestnicy 
zgłaszając swoje uwagi i spostrzeżenia. Na zakończenie uczestnicy 
debaty wypełnili ankiety oceniające poziom poczucia bezpieczeń-
stwa i pracy Policji. 
Podczas debaty zostały przyjęte do realizacji następujące wnioski:
dla Policji:
- kierowanie patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP Płock na 

WYDARZENIA
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RP w Słubicach. Podczas spotkania omówione zostały tematy 
związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą, która na początku 
roku odbyła się we wszystkich jednostkach OSP z terenu Gminy 
Słubice. Na zakończenie Druhowie symbolicznie przełamali się 
opłatkiem.
18-go stycznia jednostkę OSP w Słubicach odwiedził Wituś Rogalski, 
którego Druhowie ze Słubic już od kilku miesięcy wspierają w 
trudnych chwilach. Wituś podczas spotkania otrzymał nieco 
spóźnione prezenty świąteczne od druhów z OSP w Słubicach oraz 
przedstawicieli Forum Młodych Ludowców powiatu płockiego.
8-go lutego strażacy z OSP w Słubicach, w ramach prac społecznych 
i współpracy z lokalnym samorządem oraz szkołami, podjęli się 
trudu wymiany żarówek na sali gimnastycznej przy szkole w 
Słubicach. Przedsięwzięcie to wymagało wejścia, z odpowiednimi 
zabezpieczeniami, na wysokość kilku metrów.
18-go lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się debata 
społeczna na temat bezpieczeństwa której organizatorem była 
Komenda Miejska Policji w Płocku, w ramach programu rządowego 
"Razem Bezpieczniej", we współorganizację której włączył się Samo-
rząd Gminy Słubice i Powiatu Płockiego. W debacie udział wzięli 
również strażacy z terenu całej Gminy Słubice.
24-go lutego strażacy z części jednostek z Gminy Słubice, w tym z 
OSP w Słubicach i OSP w Wiączeminie Polskim uczestniczyli w 
spotkaniu z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w 
Gąbinie. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy między Ochot-
niczymi Strażami Pożarnymi, a Zespołem Szkół im. Stanisława Staszi-
ca w Gąbinie. Zgodnie z informacjami planowane jest powstanie w 
LO w Gąbinie klasy tzw. „strażackiej”. Więcej informacji na ten temat 
przeczytać można na stronie internetowej OSP w Słubicach pod 
adresem www.osp.com.pl/mazowieckie/plocki/Slubice/OSP-Slubi-
ce.
25-go lutego w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się 
kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Słubicach, ostatnie w tej kadencji. Tematyką spotkania było podsu-
mowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach. 
Zgodnie z decyzjami Zarządu ustalono, iż Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Słubicach odbędzie się 1 kwietnia (piątek) o godzinie 
18:00 w Sali Bankietowej Rafallo, Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze odbędą się 24 kwietnia o godzinie 14:00, na boisku w 
Słubicach, a 8 maja o godzinie 12:00 odbędą się obchody Gminnego 
Dnia Strażaka, których tradycja zapoczątkowana została w minionym roku.

Okres zimowy jest dla strażaków ochotników z Gminy Słubice 
spokojny. Na szczęście, na terenie naszej gminy w tym czasie nie 
dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Mamy nadzieję, że taki 
trend nadal będzie się utrzymywał, a przez ten czas strażacy będą 
jedynie w strażnicy sprawdzać swój sprzęt. Od połowy grudnia 2015 
roku do pierwszych dni marca br. interwencje podejmowali jedynie 
strażacy z OSP w Słubicach. Interweniowali oni w sumie 7 razy. 
Cztery zdarzenia dotyczyły powalonych drzew i połamanych gałęzi. 
W jednym z przypadków do usunięcia niebezpieczeństwa niezbędny 
był podnośnik z koszem zadysponowany z JRG nr 1 w Płocku. Jedna 
interwencja dotyczyła palących się śmieci na terenie cmentarza 
parafialnego w Słubicach, gdzie prawdopodobną przyczyną był 
wyrzucony, palący się jeszcze lub mocno rozgrzany znicz. Trafiła się 
też dość nietypowa interwencja dotycząca złamanego słupa. OSP w 
Słubicach została zadysponowana na miejsce, ponieważ dyspozytor 
nie miał pewności czy chodzi o słup energetyczny czy telekomunika-
cyjny. Na szczęście złamaniu uległ słup telekomunikacyjny. Ostatnia 
interwencja była najbardziej niebezpieczna, zgłoszenie dotyczyło 
złego samopoczucia mieszkańców jednego z budynków jednoro-
dzinnych. Istniało uzasadnione podejrzenie, iż do budynku przedo-
stawać się może tlenek węgla. Przy współpracy ze strażakami z JRG 
nr 2 w Płocku udało się zlokalizować prawdopodobną przyczynę 
takiego stanu rzeczy oraz zlikwidować zagrożenie. Jeżeli taka 
sytuacja potrwałaby dłużej mogłoby to skończyć się tragicznie.
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 Sekleckiego z OSP w Wiączeminie Polskim, Druha Adama 
Kalińskiego z OSP w Juliszewie oraz Druha Kazimierza Zarzyckiego z 
OSP w Łaziskach. Uroczystości pogrzebowe odbywały się zgodnie z 
tradycją strażacką, przy obecności sztandarów wielu jednostek OSP, 
Orkiestry Dętej OSP Słubice oraz dźwiękach syren zamontowanych 
na strażnicach i samochodach strażackich.
22-go grudnia w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach odbyło 
się przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

na terenie placu przed oraz za strażnicą. Place te mają służyć 
przede wszystkim do wyjazdu oraz manewrowania samochodów 
pożarniczych oraz pozostawienia prywatnych samochodów 
strażaków wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych 
zdarzeń.
Najważniejsze informacje, wraz z dokumentacją zdjęciową, 
znaleźć można na bieżąco na stronie: 

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

26-go lutego na teren Gminy zadysponowany został 27 metrowy 
podnośnik z koszem, z prywatnej firmy, w celu usunięcia wielu 
gałęzi oraz ptasich gniazd z drzew przy ulicy Parkowej w Słubicach.  
Duża ilość gniazd była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. W 
ramach prac społecznych Druhowie z OSP w Słubicach dokonali 
usunięcia wyznaczonych gałęzi oraz gniazd.
Na zakończenie przekazujemy również prośbę od strażaków z OSP 
w Słubicach o niepozostawianie samochodów i innych pojazdów  

W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki,  
Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz a także 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - 
Marek Tarka.

Grzybów
W dniu 17 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie. 
Frekwencja wyniosła 69%.  W czasie jego trwania podsumowano 
działalność za okres kadencji 2011-2015.
W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Grzybowie, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – 
Kazimierz Bębenista, naczelnik – Jan Piecka, sekretarz – Jerzy Milcza-
rek, skarbnik – Wiesław Milczarek oraz gospodarz – Andrzej Wojno.
Dokonano także wyboru nowego zarządu, którego skład pozostał 
bez zmian oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Janusz Wydra, Henryk 
Ogrzebacz i Piotr Buczyński.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki 
oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz.

Słubice
30 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Frekwen-
cja wyniosła 76% i była najwyższą w tej kampanii sprawozdawczo-
-wyborczej, w najliczniejszej w gminie jednostce. W czasie jego 
trwania podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. W 
tym czasie druhowie dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, a także 
pośrednio dzięki wsparciu lokalnego samorządu, wykonali szereg 
prac remontowych swojej strażnicy oraz jej najbliższej okolicy. 
Wykonano m.in.: utwardzony plac z kostki brukowej przed strażnicą, 
wraz z solidną podbudową, plac z masy bitumicznej za strażnicą, 
nową, obniżoną posadzkę w garażu, odnowiono elewację zewnętrz-
ną budynku, odremontowano drzwi garażowe, odmalowano i 
ocieplono wnętrze garażu, wykonano ogrodzenie przy strażnicy, 
wyremontowano kuchnię oraz odmalowano wnętrze sali głównej 
strażnicy. 
W ciągu tych pięciu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
wiele się zmieniło, pojawiło się wiele sprzętu m.in.: fabrycznie nowy 
średni wóz ratowniczo-gaśniczy GBA Mercedes-Benz Atego, fabrycz-
nie nowy specjalistyczny samochód SLOp Toyota Hilux, łódź płasko-
denna, której  tak brakowało podczas powodzi, kompletne umundu-
rowanie i wyposażenie osobiste strażaków. W minionej kadencji 
zorganizowany został również jubileusz 90-lecia istnienia OSP w 
Słubicach oraz liczne spotkania okolicznościowe.
Zebranie zapoczątkowało  wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 
Okolicznościowe statuetki otrzymali: Zenon Zieliński – za pracę na 

Juliszew 
10 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie. Frekwencja 
wyniosła 68,4%.  W czasie jego trwania podsumowano działalność 
za okres kadencji 2011-2015.
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Juliszew obcho-
dziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także 
komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który 
dotychczas pracował w składzie: prezes – Władysław Świderski, 
naczelnik – Ryszard Kaliński,  z-ca naczelnika – Ryszard Osiecki, skarb-
nik – Czesław Budzyński, sekretarz – Mariusz Walburg oraz gospo-
darz – Jerzy Kałuża.
W dalszej części dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Juliszew w 
składzie: prezes – Władysław Świderski, naczelnik – Marek Muras, 
wiceprezes– Ryszard Osiecki, z-ca naczelnika – Janusz Pakuła, sekre-
tarz – Dariusz Woliński, skarbnik – Ryszard Cierpikowski, gospodarz 
– Bogdan Nowicki, kronikarz – Krzysztof Zalewski, członek zarządu – 
Stanisław Nowicki oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof 
Pliszka, Jacek Buła oraz Radosław Lewandowski
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki,  
Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz a także 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - 
Marek Tarka.

Wiączemin Polski 
W dniu 16 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze na którym podsumowano działalność za okres kaden-
cji 2011-2015 oraz dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
na nową kadencję. Frekwencja wyniosła 75%. 
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Wiączemin Polski 
obchodziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wiączeminie Polskim, który pracował dotychczas  w składzie: 
prezes – Józef Kluge, naczelnik – Ryszard Olczak, sekretarz – Mieczy-
sław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, gospodarz – Józef 
Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz, oraz członkowie Zarządu 
– Mariusz Smolarek i Jan Sławiński.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Józef Kluge, 
wiceprezes – Sławomir Januszewski, naczelnik – Ryszard Olczak, 
sekretarz – Mieczysław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, 
gospodarz – Józef Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz oraz 
członkowie Zarządu – Mariusz Smolarek i Jan Sławiński. Do Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Izbiński, Wiesław Seweryn i 
Błażej Szczepanik.

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSP W GMINIE SŁUBICE
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W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki,  
Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz a także 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - 
Marek Tarka.

Grzybów
W dniu 17 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie. 
Frekwencja wyniosła 69%.  W czasie jego trwania podsumowano 
działalność za okres kadencji 2011-2015.
W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Grzybowie, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – 
Kazimierz Bębenista, naczelnik – Jan Piecka, sekretarz – Jerzy Milcza-
rek, skarbnik – Wiesław Milczarek oraz gospodarz – Andrzej Wojno.
Dokonano także wyboru nowego zarządu, którego skład pozostał 
bez zmian oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Janusz Wydra, Henryk 
Ogrzebacz i Piotr Buczyński.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki 
oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz.

Słubice
30 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Frekwen-
cja wyniosła 76% i była najwyższą w tej kampanii sprawozdawczo-
-wyborczej, w najliczniejszej w gminie jednostce. W czasie jego 
trwania podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015. W 
tym czasie druhowie dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, a także 
pośrednio dzięki wsparciu lokalnego samorządu, wykonali szereg 
prac remontowych swojej strażnicy oraz jej najbliższej okolicy. 
Wykonano m.in.: utwardzony plac z kostki brukowej przed strażnicą, 
wraz z solidną podbudową, plac z masy bitumicznej za strażnicą, 
nową, obniżoną posadzkę w garażu, odnowiono elewację zewnętrz-
ną budynku, odremontowano drzwi garażowe, odmalowano i 
ocieplono wnętrze garażu, wykonano ogrodzenie przy strażnicy, 
wyremontowano kuchnię oraz odmalowano wnętrze sali głównej 
strażnicy. 
W ciągu tych pięciu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 
wiele się zmieniło, pojawiło się wiele sprzętu m.in.: fabrycznie nowy 
średni wóz ratowniczo-gaśniczy GBA Mercedes-Benz Atego, fabrycz-
nie nowy specjalistyczny samochód SLOp Toyota Hilux, łódź płasko-
denna, której  tak brakowało podczas powodzi, kompletne umundu-
rowanie i wyposażenie osobiste strażaków. W minionej kadencji 
zorganizowany został również jubileusz 90-lecia istnienia OSP w 
Słubicach oraz liczne spotkania okolicznościowe.
Zebranie zapoczątkowało  wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 
Okolicznościowe statuetki otrzymali: Zenon Zieliński – za pracę na 

Juliszew 
10 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie. Frekwencja 
wyniosła 68,4%.  W czasie jego trwania podsumowano działalność 
za okres kadencji 2011-2015.
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Juliszew obcho-
dziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także 
komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który 
dotychczas pracował w składzie: prezes – Władysław Świderski, 
naczelnik – Ryszard Kaliński,  z-ca naczelnika – Ryszard Osiecki, skarb-
nik – Czesław Budzyński, sekretarz – Mariusz Walburg oraz gospo-
darz – Jerzy Kałuża.
W dalszej części dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Juliszew w 
składzie: prezes – Władysław Świderski, naczelnik – Marek Muras, 
wiceprezes– Ryszard Osiecki, z-ca naczelnika – Janusz Pakuła, sekre-
tarz – Dariusz Woliński, skarbnik – Ryszard Cierpikowski, gospodarz 
– Bogdan Nowicki, kronikarz – Krzysztof Zalewski, członek zarządu – 
Stanisław Nowicki oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof 
Pliszka, Jacek Buła oraz Radosław Lewandowski
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki,  
Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz a także 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - 
Marek Tarka.

Wiączemin Polski 
W dniu 16 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze na którym podsumowano działalność za okres kaden-
cji 2011-2015 oraz dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
na nową kadencję. Frekwencja wyniosła 75%. 
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Wiączemin Polski 
obchodziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wiączeminie Polskim, który pracował dotychczas  w składzie: 
prezes – Józef Kluge, naczelnik – Ryszard Olczak, sekretarz – Mieczy-
sław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, gospodarz – Józef 
Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz, oraz członkowie Zarządu 
– Mariusz Smolarek i Jan Sławiński.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Józef Kluge, 
wiceprezes – Sławomir Januszewski, naczelnik – Ryszard Olczak, 
sekretarz – Mieczysław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, 
gospodarz – Józef Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz oraz 
członkowie Zarządu – Mariusz Smolarek i Jan Sławiński. Do Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Izbiński, Wiesław Seweryn i 
Błażej Szczepanik.

także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łaziskach, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – 
Józef Dobaczewski, naczelnik – Wiesław Cichosz, sekretarz – Roman 
Buła, skarbnik – Paweł Szewczyk oraz gospodarz- Kazimierz Zarzycki.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Józef 
Walewski, naczelnik – Wiesław Cichosz, wiceprezes – Jakub Robak, 
sekretarz – Jarosław Czarnecki, skarbnik – Roman Buła, z-ca naczel-
nika – Kamil Maślanka, gospodarz – Paweł Szewczyk. Do Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani: Łukasz Lewandowski, Wiesław Kowalik 
oraz Stanisław Kiełbasa.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Józef 
Walewski,  Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław 
Cichosz, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek.

Piotrkówek
6 lutego 2016 r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych, Walne Zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piotrkówku. Frekwencja wyniosła 73%. W czasie jego trwania 
podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2015.
W dalszej kolejności zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piotrkówku, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – 
Franciszek Zawadzki, naczelnik – Piotr Lenarcik, sekretarz – Tomasz 
Trzeciakowski, skarbnik – Henryk Kordalewski oraz gospodarz – 
Marek Kordalewski.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Franciszek 
Zawadzki, naczelnik – Piotr Lenarcik, sekretarz – Jarosław Lenarcik, 
skarbnik – Henryk Kordalewski, gospodarz – Tomasz Trzeciakowski. 
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Józef Kowalik, Wiktor Dybiec 
oraz Norbert Bolmowski.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Józef 
Walewski oraz  Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław 
Cichosz.

stanowisku kierowcy OSP, Bożena Kiełbasa - za pomoc przy prowa-
dzeniu dokumentacji księgowej oraz Marek Tarka, Andrzej Markie-
wicz, Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Marzena Witczeska i 
Michał Dylicki w podziękowaniu za zaangażowanie i wspieranie 
inicjatyw oraz nieoceniony rozwój jednostki w czasie kadencji 2011 
– 2016. 
W dalszej kolejności zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Słubicach, który pracował dotychczas  w składzie: prezes – 
Marek Tarka, naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, wiceprezes – 
Andrzej Markiewicz, z-ca naczelnika - Rafał Bogiel, sekretarz – Michał 
Dylicki, skarbnik – Marek Bogiel, gospodarz- Marzena Witczeska, 
oraz członkowie: Maciej Wawrzyńczak i Agnieszka Fabiańczyk.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Marek 
Tarka, naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, wiceprezes – Andrzej 
Markiewicz, z-ca naczelnika – Piotr Kaczmarek, sekretarz – Michał 
Dylicki, skarbnik – Marek Bogiel, gospodarz- Marzena Witczeska 
oraz członkowie Rafał Bogiel i Piotr Bogiel. Komisja Rewizyjna 
ukonstytuowała się następującym składzie: Sylwester Serwach, 
Grzegorz Ryfa i Sławomir Urbański.
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - 
Adam Sierocki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Słubicach - Józef Walewski,  Komendant Gminny ZOSP RP w 
Słubicach - Wiesław Cichosz, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - 
Katarzyna Milczarek.

Łaziska
31 stycznia odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Frekwencja 
wyniosła 65%. W czasie jego trwania podsumowano działalność za 
okres kadencji 2011-2015.
W dalszej kolejności zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 

 finansowych w budżecie Gminy oraz od liczby złożonych wniosków.
Stypendium przyznawane jest uczniowi jednorazowo, po zakończo-
nych semestrach. Realizując wskazaną uchwałę Wójt Gminy w 
oparciu o wnioski dyrektorów szkół za I semestr roku szkolnego 
2015/2016 przyznał stypendium motywacyjne dziewięciu uczniom 
szkół podstawowych oraz dwóm uczniom gimnazjum na łączną 
kwotę 8 300,00 zł.
Życzymy stypendystom, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewy-
czerpanym źródłem twórczych poszukiwań, inspirowały Ich do 
nowych pomysłów i otwierały drogę do realizacji najbardziej ambit-
nych planów. Gratulujemy także rodzicom uczniów.
                                                                                                      Ewa Robak 
  

W Gminie Słubice z mocą prawa miejscowego przyjęto Uchwałę Nr 
XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice  z dnia 18 kwietnia 2008 roku w 
sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 3265 
z dnia 5 czerwca 2008r.).
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju 
uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym 
wskazaną uchwałą. Uprawnionymi do uzyskania przedmiotowego 
stypendium są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz 
uczniowie gimnazjum. Stypendium przyznawane jest na wniosek 
dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wysokość stypendium 
dla ucznia uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków  
    

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY



Juliszew 
10 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie. Frekwencja 
wyniosła 68,4%.  W czasie jego trwania podsumowano działalność 
za okres kadencji 2011-2015.
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Juliszew obcho-
dziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także 
komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który 
dotychczas pracował w składzie: prezes – Władysław Świderski, 
naczelnik – Ryszard Kaliński,  z-ca naczelnika – Ryszard Osiecki, skarb-
nik – Czesław Budzyński, sekretarz – Mariusz Walburg oraz gospo-
darz – Jerzy Kałuża.
W dalszej części dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Juliszew w 
składzie: prezes – Władysław Świderski, naczelnik – Marek Muras, 
wiceprezes– Ryszard Osiecki, z-ca naczelnika – Janusz Pakuła, sekre-
tarz – Dariusz Woliński, skarbnik – Ryszard Cierpikowski, gospodarz 
– Bogdan Nowicki, kronikarz – Krzysztof Zalewski, członek zarządu – 
Stanisław Nowicki oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof 
Pliszka, Jacek Buła oraz Radosław Lewandowski
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki,  
Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz a także 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - 
Marek Tarka.

Wiączemin Polski 
W dniu 16 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze na którym podsumowano działalność za okres kaden-
cji 2011-2015 oraz dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
na nową kadencję. Frekwencja wyniosła 75%. 
Warto nadmienić, że w okresie tym jednostka OSP Wiączemin Polski 
obchodziła 50-lecie istnienia.
W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a 
także udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wiączeminie Polskim, który pracował dotychczas  w składzie: 
prezes – Józef Kluge, naczelnik – Ryszard Olczak, sekretarz – Mieczy-
sław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, gospodarz – Józef 
Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz, oraz członkowie Zarządu 
– Mariusz Smolarek i Jan Sławiński.
Dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie: prezes – Józef Kluge, 
wiceprezes – Sławomir Januszewski, naczelnik – Ryszard Olczak, 
sekretarz – Mieczysław Urbański, skarbnik – Marcin Michalski, 
gospodarz – Józef Zawadzki, kronikarz – Małgorzata Cichosz oraz 
członkowie Zarządu – Mariusz Smolarek i Jan Sławiński. Do Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Izbiński, Wiesław Seweryn i 
Błażej Szczepanik.
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 finansowych w budżecie Gminy oraz od liczby złożonych wniosków.
Stypendium przyznawane jest uczniowi jednorazowo, po zakończo-
nych semestrach. Realizując wskazaną uchwałę Wójt Gminy w 
oparciu o wnioski dyrektorów szkół za I semestr roku szkolnego 
2015/2016 przyznał stypendium motywacyjne dziewięciu uczniom 
szkół podstawowych oraz dwóm uczniom gimnazjum na łączną 
kwotę 8 300,00 zł.
Życzymy stypendystom, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewy-
czerpanym źródłem twórczych poszukiwań, inspirowały Ich do 
nowych pomysłów i otwierały drogę do realizacji najbardziej ambit-
nych planów. Gratulujemy także rodzicom uczniów.
                                                                                                      Ewa Robak 
  

W Gminie Słubice z mocą prawa miejscowego przyjęto Uchwałę Nr 
XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice  z dnia 18 kwietnia 2008 roku w 
sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 3265 
z dnia 5 czerwca 2008r.).
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju 
uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym 
wskazaną uchwałą. Uprawnionymi do uzyskania przedmiotowego 
stypendium są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz 
uczniowie gimnazjum. Stypendium przyznawane jest na wniosek 
dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wysokość stypendium 
dla ucznia uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków  
    

jest pod uwagę miejsce zdarzenia.
                               2014 r.     2015 r.
Akty urodzenia  0 1
Akty małżeństwa  22 29
Akty zgonu  20 20

Statystyka najstarszych mieszkańców gminy wg danych za styczeń 
2016 r.
102 lata – 1 osoba
100 lat – 1 osoba
98 lat – 2 osoby

Statystyka mieszkańców Gminy Słubice wg płci i wieku, zameldowa-
nych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Wiek           Mężczyzn    Kobiet Ogółem
0-2  67 73 140
3  18 16 34
4-5  60 39 99
6  22 24 46
7  22 30 52
8-12  125 108 233
13-15  70 63 133
16-17  61 57 118
18  35 26 61
19-65  1534 0 1534
19-60  0 1302 1302
> 65  261 0 261
> 60  0 548 548
ogółem  2275 2286 4561

red.

Dane w zakresie ewidencji ludności w gminie Słubice:
               2014 r.    2015 r.
urodzenia 62 38 spadek o 24%
małżeństwa* 49 52 wzrost o 6,12%
zgony  57 47 spadek o 17,54%

* jest to liczba mieszkańców gminy Słubice, którzy w 2014 i 2015 r. 
zmienili stan cywilny. Nie jest to liczba par, które zawarły małżeń-
stwo. Liczba ta uwzględnia małżeństwa zawarte przez mieszkańców 
gminy zarówno na terenie działania USC Słubice jak też innych 
urzędów. Np. mieszkanka Piotrkówka wyszła za mąż za mieszkańca 
Płocka, w podanej tabeli uwzględniono w tym przypadku, że jeden 
mieszkaniec zawarł związek małżeński. 
Inny przykład: mieszkaniec Jamna zawarł związek małżeński z miesz-
kanką Słubic. W tabeli należało w tym przypadku uwzględnić liczbę 
2, ponieważ związek małżeński zawarło dwóch mieszkańców.
 Tabela poniżej przedstawia statystykę urodzeń, małżeństw i zgonów 
zarejestrowanych w USC Słubice.
Należy podkreślić, że akty stanu cywilnego sporządza kierownik 
urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca zdarzenia w gminie, na 
terenie której nastąpiło urodzenie, zostało zawarte małżeństwo, 
nastąpił zgon.
A więc np. jeżeli dziecko urodziło się w Płocku, to akt urodzenia 
sporządza kierownik USC w Płocku. Jeżeli np. małżeństwo osób, 
które nie są mieszkańcami gminy Słubice zostało zawarte w Zycku 
Polskim, to akt małżeństwa też sporządza kierownik USC Słubice. 
Jeżeli zgon mieszkańca Słubic nastąpił w szpitalu w Gostyninie to akt 
zgonu sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego w Gostyninie. 
Tak więc w przypadku sporządzania aktów stanu cywilnego bez 
znaczenia pozostaje fakt zamieszkania danej osoby lub osób, brane 

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni;
5) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych;
Wójt Gminy obowiązkowo wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w 
obrębie korony drzewa.
Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym 
decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.
 Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie interne-
towej www.slubice.org.pl, pod nr tel. 242778003, oraz w Urzędzie 
Gminy pok.. 11.

Ewa Robak

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić 
po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela nieru-
chomości lub posiadacza nieruchomości  (za zgodą właściciela tej 
nieruchomości). Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z 
terenu nieruchomości wydaje wójt, a w przypadku gdy zezwolenie 
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisa-
nej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. 
Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicz-
nej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgod-
nieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia można pobrać w Urzędzie 
Gminy w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 11, lub ze strony 
internetowej http://www.slubice.org.pl/.
Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie wystę-
powania gatunków chronionych.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia oględzin zasadne jest 
składanie wniosków w okresie wegetacji roślin-letnim, a nie 
zimowym. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w którym drzewa 
zagrażają bezpośrednio zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu ludzi.               
Wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

INFORMACJE USC

WYCINKA DRZEW PO ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY WPROWADZONEJ W 2015R.

we, turystyczne), dokonywania opłat oraz konsultacji i fachowej 
pomocy z zakresu ubezpieczeń. 
Kontakt telefoniczny: 608 – 199 - 731, 24 277 – 76 - 559

red.

Informujemy, że w każdy piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Słubice pełni swój dyżur agent ubezpieczeniowy Pan Henryk Kołtu-
nowicz. W godzinach 9.00 – 12.00 istnieje możliwość zawierania 
umów (ubezpieczenia komunikacyjne, rolne, majątkowe, wypadko
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