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W numerze:
- Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
- Fotoreportaż z X Dożynek Powiatowych
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- Zabawa dla straszych i młodszych: 
   Dzień Seniora i Andrzejki
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- Integracyjne warsztaty teatralne
- Nowe pracownie w słupnowskim gimnazjum
- Spotkanie robocze ,,Naszej 19’’
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„…Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
   Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie…”

     C.K. Norwid „Opłatek”

                                                                                                   

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia, 

niech nadchodzące Świętabędą dla Państwa niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

a Nowy Rok 2008, pełen nowych nadziei, niech przyniesie nam 
pomyślne spełnienie zamierzeńw naszych rodzinach.

Życzą:

Przewodnicząca  Rady Gminy                                    Wójt Gminy Słupno

               Elżbieta Kuchta                                                 Stefan Jakubowski
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Z prawdziwą przyjemnością korzystamz możliwości 
spotkania się z Państwem w przedświątecznym okresie. 
Mam nadzieję, że pomimo gorączkowych przygotowań 
do Świąt Bożego Narodzenia zechcecie Państwo po-
święcić chwilę dla spraw Rady Gminy.

Moją relację rozpocznę od sesji sierpniowej podczas 
której Rada przyjęła informację o wykonaniu Budżetu 
Gminy Słupno  za I półrocze 2008 r.

W informacji ujęte są dane świadczące o prawidło-
wej realizacji budżetu w stosunku do planu, co również 
potwierdziła w swojej uchwale Regionalna Izba Ob-
rachunkowa. Poza wymienionym  zagadnieniem Rada 
podjęła 14 uchwał  które dotyczyły: zmian w budżecie 
gminy, nadania nazw ulicom, zmiany studium i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów za-
trudnionych w szkołach i przedszkolach, określeni zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Słupno oraz oddania 
w użytkowanie nieruchomości gminnej. 

Na sesji w dniu 15 września  2008 r. podjęto uchwały  
w sprawie zmian w budżecie na  rok 2008 oraz ustale-
nia przebiegu dróg gminnych po pozbawieniu drogi  po-

wiatowej nr 6901 W Rydzyno – Płock dotychczasowej 
kategorii.

Podczas  sesji październikowej  podjęto  17 uch- 
wał, z których 6 dotyczyło wysokości stawek po-
datkowych, pozostałe dotyczyły zmian w tegorocz-
nym budżecie, nabycia gruntów, zbycia części dział-
ki, oddania w dzierżawę gruntów gminnych, oddania  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 
w Słupnie. Wysłuchano informacji z analizy danych 
zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych 
Rady Gminy Słupno i pracowników samorządowych. 
Na sesji w dniu 14 listopada 2008 r. Rada podjęła  
2 uchwały  w sprawie zmian w budżecie na 2008 r. 
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
gminy na rok 2009-2010 na budowę ulicy Bałkańskiej  
i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i  Poziomkowej 
w Cekanowie wraz  z infrastrukturą.

W bieżącym roku odbędzie się jeszcze jedna sesja 
Rady Gminy  w dniu 19 grudnia 2008 r. na której zosta-
nie uchwalony Budżet Gminy na 2009 r.

W porządku obrad powyższych sesji nie zabrakło 
informacji wójta o realizacji uchwał w okresie między 
sesjami oraz informacji o pracy komisji Rady Gminy  
w okresie między sesjami.

O pracach Rady Gminy Słupno
Od sierpnia do grudnia 2008 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Książka jest jednocześnie albumem i popularną mo-
nografią gminy. W przystępnej formie opowiada o śro-
dowisku przyrodniczym, dziejach Słupna i wszystkich 
miejscowości gminy oraz ludziach z nią związanych. 
Zajmuje się też dokonaniami samorządu i osiągnięcia-
mi gospodarczymi. 

Na 128 stronicach formatu B-5 znajduje się blisko 
300 fotografii, w tym unikatowe zdjęcia przedwojen-
ne, dziesiątki herbów rodowych, stare ryciny oraz pla-
ny Słupna, Nowego Gulczewa i mapa gminy Słupno. 
Wydawnictwo jest bezcennym źródłem wiedzy o dzie-
jach regionalnych, przydatnym zarówno młodzieży, jak 
i wszystkim mieszkańcom.

Zapraszamy do lektury!

KSIĄŻKA  JEST DOSTĘPNA W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUPNIE  

w cenie 30 zł

WYDAWNICTWO 
O GMINIE SŁUPNO 
JUŻ DOSTĘPNE!!!

WYDAWNICTWO 
O GMINIE SŁUPNO 
JUŻ DOSTĘPNE!!!
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Z życia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Słupnie  

   Wł. Syrokomla ,,Wigilia sieroty’’

,, … Narodzenie dziś Boże!
Wielki czas się poczyna

I na ziemi i w niebie:
Wita ludzka rodzina

Zbawiciela wśród siebie…’’

7 września 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w 
Słupnie włączyła się w organizację imprezy „X Dożynek 
Powiatu Płockiego”. Biblioteka przygotowała stoisko, na 
którym prezentowała: wyroby artystyczne, fotografie doty-
czące jej działalności a także kiermasz książek pani Wan-
dy Gołębiewskiej pt.,, Nikt się nie spodziewał’’. Miejsce 
to było bardzo chętnie odwiedzane przez władze powiatu, 
gminy i pozostałych uczestników dożynek. 

Biblioteka gościła płocką poetkę panią Wandę Gołę-
biewską i lokalną poetkę panią Annę Włochowską.  Pani 
Gołębiewska recytowała swoje wiersze, składała autogra-
fy i dzieliła się  refleksjami ze słuchaczami. Swoje wiersze 
również zaprezentowała nasza gminna poetka Anna Wło-
chowska.
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14 września 2008 roku biblioteka uczestniczyła  
w realizacji drugiego etapu projektu pt.: „Ratujmy 
Tradycję i Zdrową Żywność”. Impreza odbyła  podczas 
Ι Regat Wioślarskich o Puchar Wójta Gminy Słupno 
w Stanicy Wodnej w Liszynie „Stowarzyszenie Wod-
niaków Gminy Słupno”. Oprócz atrakcji związanych z  
regatami wioślarskimi, każdy uczestnik imprezy mógł 
wziąć udział w warsztatach związanych z wytwarza-
niem tradycyjnej i zdrowej żywności a także skoszto-
wać gotowych  wyrobów. 

We wrześniu i październiku 2008 roku biblioteka zor-
ganizowała cykl spotkań o tematyce jesiennej. Uczest-
niczyli w nich uczniowie Samorządowego Przedszkola 
w Słupnie, dzieci z Miejskiego Przedszkola z oddziałem 
integracyjnym w Płocku Nr 3,  uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Liszynie a także najmłodsi czytelnicy, któ-
rzy bibliotekę odwiedzają wraz z rodzicami.

Podczas spotkań mali czytelnicy zostali zapoznani 
z wierszami o tematyce jesiennej m.in. „Październik” 
Wandy Chotomskiej, „Portret Jesieni” Doroty Gellner, 
„Kasztany” Apolinarego Nosalskiego. Dzieci wykonały  
prace plastyczne przedstawiające „Panią Jesień”, bawi-
ły się w ,,Kąciku dla dzieci’’ a także korzystały z czytel-
ni internetowej „IKONKA”.   

         5 października 2008 roku biblioteka uczest-
niczyła w imprezie sportowej „Bieg Jesieni”. Przygo-
towano kiermasz książki z publikacją wydaną przez 
Urząd Gminy pt.: „Gmina Słupno”. Wszyscy zaintere-
sowani kupnem tej pozycji, mogą ją nabyć w naszej bi-
bliotece.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach:
Poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00

Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00  
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26 

Tel. (024) 266 72 80
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W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli :
- parlamentarzyści w osobach :
Pan Eryk Smulewicz– Senatora RP
Pani Jolanta Szymanek – Deresz – Poseł RP
- władze wojewódzkie w osobach :
Pan Adam Struzik – Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego
Pani Zofia Krzyżanowska – Wiceministra Rolnictwa 
Rozwoju Wsi
Pan Stefan Kotlewski- Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego
Pan Andrzej Dwojnych – Kierownik Delegatury Zamiej-
scowej w Płocku – Przedstawiciel Województwa Mazo-
wieckiego oraz władze powiatu, gmin, radni, sołtysi i 
rolnicy z powiatu płockiego i miejscowa społeczność.  
Starościną Dożynek była Pani Elżbieta Szostek z Ceka-
nowa, a Starostą  Pan Władysław Warda ze Słupna.

Święto Plonów rozpoczął barwny korowód, który 
przy dźwiękach Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej  
sprzed siedziby władz gminnych przemaszerował na 
boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Słupnie. 

Po prezentacji gminnych wieńców dożynkowych  
i powitaniu przez Wójta Gminy Stefana Jakubowskie-
go gości, rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą 
odprawił Jego Ekscelencja Biskup ks. Roman Marcin-
kowski. 

Po mszy Świętej nastąpiła ceremonia łamania chle-
ba, w czasie której Starostowie Dożynek, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Prze-
wodniczący Rady Powiatu, Wójt i Przewodnicząca 
Rady Gminy Słupno podzielili się chlebem upieczonym 
z tegorocznych plonów z gośćmi zaproszonymi oraz 
uczestnikami dożynek.

W dniu 7 września 2008 r. odbyły się X Dożynki Powiatu Płockiego pod 
honorowym patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego i Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego.

X DOŻYNKI POWIATOWE
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Tegoroczne święto plonów było także okazją 
do uhonorowania i wręczenia odznaczeń zasłużo-
nym  rolnikom wyróżniającym się wynikami pro-
dukcyjnymi oraz działalnością społeczną w swo-
ich środowiskach lokalnych. 

W czasie uroczystości 
można było obejrzeć wystę-
py wielu zespołów artystycz-
nych. Uczestnicy dożynek nie 
mogli narzekać  na brak atrak-
cji, okazale prezentowały się  
stoiska KRUS, PZU, stoiska 
twórców ludowych, wyro-
bów rzemiosła artystycznego 
oraz liczne atrakcje dla dzie-
ci. Uroczystości dożynkowe 
uświetniły występy zespo-
łów: CLASSIC  i  EX BOLO, 
zabawa dożynkowa  trwała 
do późnych godzin wieczor-
nych.

fot. Maciej Kowalski
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W tej edycji oprócz tradycyjnego biegu rekreacyjne-
go na dystansie około 4 km, postanowiliśmy rozszerzyć 
program dla osób bardziej zaawansowanych biegowo, 
o bieg na dystansie 10 km. Oczywiście idea masowo-
ści zawsze będzie priorytetowo traktować rekreacyjny 
bieg rodzinny, ale w miarę zainteresowania zamierzamy 
organizować także bieg dla tych, którzy regularnie tre-
nują i chcą sprawdzić swoje umiejętności na dłuższym 
dystansie.

 Pogoda, atmosfera frekwencja – doskonałe – to już 
tradycja. Dlatego warto spróbować nie przespać zupeł-
nie zimy i 2-3 razy w tygodniu spróbować pomasze-
rować, biegać, jeździć na rowerze, spędzając czas na 
świeżym powietrzu. To na pewno zaprocentuje w kolej-
nej edycji naszych biegów, na którą już teraz serdecznie 
wszystkich zapraszamy.  

Andrzej Chrzanowski
fot. Maciej Kowalski

REKREACYJNY BIEG JESIENI
2008-10-05

Dnia 5 października odbyła się kolejna impreza sportowa w Słupnie z cyklu  
„Polska Biega”. 
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W klasyfikacji sportowej szkół w ramach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkoła Podstawowa  
w Słupnie okazała się najlepsza w powiecie płockim. 
Po raz trzeci, a drugi z rzędu. Podczas wręczania pucha-
rów w Starostwie Powiatowym w Płocku, organizatorzy 
pytali żartem Waldemara Kaczorowskiego, nauczycie-
la wychowania fizycznego, jak długo jeszcze zamierza 
„rujnować” budżet gminy wypłatami nagród dla szkoły 
za osiągnięcia w sporcie? Wszyscy chcielibyśmy, by jak 
najdłużej! Są na to wszelkie szanse. Bo czego potrzeba 
do sukcesu w sporcie? I w każdej innej dziedzinie życia 
zresztą również? Bazy materialnej i ludzi, którzy chcą 
i potrafią ją wykorzystać. W szkole w Słupnie jest hala 
sportowa, sala gimnastyczna, boisko z bieżnią… Szko-
da wprawdzie, że nie powstanie tutaj sławny „Orlik”, 
ale grzechem byłoby narzekać! Sprzętu sportowego też 

W chwili obecnej zamontowano już podstawowe wyposaże-
nie  (m.in. digestorium), co pozwoli przeprowadzać podstawo-
we doświadczenia chemiczne, wzbogacamy bazę dydaktyczną 
szkoły w szkło i odczynniki chemiczne oraz pomoce naukowe 
do fizyki. W sali na stałe zamontowany jest projektor multime-
dialny, ekran oraz komputer  ze stałym łączem internetowym. 
Pracownia fizyko-chemiczna połączona jest z nową pracownia 
komputerową, z której uczniowie mogą w miarę potrzeby sko-
rzystać . 

Fizyka i chemia to pokrewne nauki, w których olbrzymią 
rolę pełni doświadczenie, wierzymy że poprzez uatrakcyjnie-
nie zajęć uczniowie z chęcią będą uczyć się niezbyt przez nich 
lubianych przedmiotów ścisłych i wpłynie to na ich lepsze wy-
niki w nauce. 

ZNOWU NAJLEPSI

nie brakuje. A będzie więcej, bo przecież nagrody za 
sukcesy sportowe na ten cel są przeznaczane. 

I z pewnością te dobra materialne będą właściwie 
wykorzystane. Pan Kaczorowski, pasjonat pracujący  
w Słupnie od dwudziestu lat, nie spocznie na laurach. 
A że swoją pasją potrafi skutecznie zarazić młodych lu-
dzi, to i uczniowie zrobią wszystko, by o sportowych 
sukcesach szkoły było nadal głośno. Oczywiście sukces 
w sporcie, zwłaszcza w grach zespołowych, to nie jest 
sprawa prosta. Takiemu Leo Beenhakkerowi na przy-
kład się nie udało… Toteż nie można gwarantować, 
że zawsze będzie pierwsze miejsce. Ale z pewnością 
uczniowie ze Słupna będą dobrze grać w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną, będą osiągać sukcesy w lekkiej 
atletyce, a może i w innych dyscyplinach, dotychczas  
w szkole nie uprawianych. 

Nowa pracownia fizyko – chemiczna
Chcemy, aby nasze gimnazjum było nowoczesne i oferowało uczniom odpowiednie 

warunki kształcenia. Z tą myślą przystąpiliśmy do organizacji od podstaw pracowni 
fizyko-chemicznej . 

Opracowała: B.Jakowska 
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Lider projektu i dowódca grupy ratunkowej -Katarzy-
na Wojtasik  kierowała sprawnie drużyną ,której członko-
wie na co dzień są pracownikami Telefonii Komórkowej 
ERA  a po pracy zajmują się swoją pasją – ratownictwem 
medycznym . Dzięki projektowi , do którego nasze gimna-
zjum zostało zaproszone przez lokalne Stowarzyszenie PA-
TRON , uczniowie zapoznali się teoretycznie i praktycz-
nie z : resuscytacją krążeniowo-oddechową ,  opatrywa-
niem różnych ran, postępowaniem w przypadku omdleń, 

Opracowała: B.Jakowska 

Od 24 listopada 2008 r. rozpoczęła działalność nowa, 
doskonale wyposażona pracownia językowa. Pomiesz-
czenie zostało wyposażone w specjalne stanowiska ze 
słuchawkami, co znacznie poprawia komfort pracy pod-
czas zajęć ze słuchania i fonetyki, a ponadto uatrakcyj-
nia lekcje. 

Planowane jest doposażenie pracowni  w zestaw 
multimedialny (komputer i projektor) oraz telewizor  
i odtwarzacz płyt DVD, chociaż już teraz pracownia 
dysponuje 5 komputerami i stałym łączem interneto-
wym. Rozbudowywana będzie również baza progra-
mów do interaktywnego nauczania języków. 

W efekcie zmian zachodzących w podstawie progra-
mowej młodzi Polacy mają być ludźmi znającymi do-
brze nie tylko ojczystą kulturę, ale też  co najmniej  2 
języki  obce. 

Aby możliwe było kształcenie na odpowiednim po-
ziomie, wysokie standardy muszą spełniać nie tylko 
nauczyciele  - przede wszystkim uczniowie powinni 
mieć odpowiednie warunki nauki, godne XXI wieku. W 
obecnej chwili niewiele szkół może pochwalić się taką 
pracownią - nasze gimnazjum mogło pozwolić sobie na 
jego zakup dzięki środkom zabezpieczonym w budże-
cie szkoły  oraz zwiększonej dotacji celowej. Pracownia 

w  naszym Gimnazjum
jest wyposażona w 24 stanowiska  uczniowskie i pulpit 
nauczyciela. Uczniowie mogą podczas zajęć z języka 
niemieckiego i angielskiego oraz podczas kółek języko-
wych doskonalić sprawność słuchania i mówienia oraz 
wykonywać różnorodne ćwiczenia fonetyczne.

Każde sta-
nowisko ucznia 
w y p o s a ż o n e 
jest w słuchaw-
ki i mikrofon; 
sterujący pul-
pitem nauczy-
ciel słyszy, co 
mówią ucznio-
wie pracują-
cy w grupach.  
Pracownia umożliwia prowadzenie dialogu z kilko-
ma uczniami i wzajemne słyszenie się uczniów. Ma to 
ogromne znaczenie w nauce prawidłowej wymowy i ak-
centacji języka obcego. 

Mamy nadzieję, że zmotywowani w ten sposób i za-
chęceni uczniowie podczas kwietniowego egzaminu 
wykażą się dużymi umiejętnościami językowymi.

Nowa pracownia językowa
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Wspólny projekt
W dniach 18 i 22 listopada 2008 r. 55 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w realizacji projektu 

,,Podziel się swoją pasją’’. Projekt dotyczył zagadnień bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i sposo-
bów udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się  
z wyposażeniem wozu strażackiego i zadaniami straży pożarnej. 

  Opracowała : Beata Jakowska 
           Zdjęcia : Michał Woliński , Tomasz Siekierski 

zadławień, postępowaniem w przypadku wypadków ko-
munikacyjnych oraz przypomnieli sobie numery telefo-
nów alarmowych . 

 Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznych 
ćwiczeń  ratownicy ofiarowali szkole nowo-
czesny zestaw komputerowy z drukarką , dzię-
ki któremu powiększyliśmy  ilość stanowisk  
w pracowni komputerowej.

Projekt zakończony został wykonaniem 
przez uczniów prac plastycznych dotyczą-
cych omawianych zagadnień – najlepsze z nich 
zostaną zlicytowane na wewnętrznej aukcji   

w ERZE i utrwalone w  nadruku na koszulki sportowe 
. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na dalszą po-
moc dla potrzebujących dzieci . 

W ten sposób – łącząc naukę z zabawą nasza mło-
dzież zrealizowała  Europejski Dzień  Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Wy-
padki na drogach - porozmawiajmy”.
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21 listopada 2008 r. ,w  dniu Pracownika Socjalnego 
zostały wręczone nagrody specjalne Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie roz-
wiązania w zakresie pomocy społecznej. Uroczy-
stość odbyła się w Starej Pomarańczarni w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.

W roku 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej 
przyznał 18 nagród pieniężnych, w tym:

- 9 nagród indywidualnych,
- 9 nagród zespołowych.
oraz 
12 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych,  

w tym:
- 5 listów gratulacyjnych indywidualnych,
- 7 listów gratulacyjnych zespołowych.
Jednym z laureatów nagród zespołowych był Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie – za dzia-
łalność wykraczającą poza ustawowe zadania, realizo-
waną poprzez budowanie sieci partnerskiej i stosowa-
nie innowacyjnych rozwiązań w pomocy społecznej. 

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projek-
tu „Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę aktyw-
nej integracji” współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 
Szkolenie poprowadził specjalista w dziedzinie „PR” 
– Andrzej Pietrucha.

Celem szkolenia było:
• Przekazanie podstawowej wiedzy na temat. mar-

ketingu oraz specyfiki działań komunikacyjnych  
w sektorze non-profit,

• Nabycie prostych umiejętności w zakresie prowa-
dzenia działań informacyjnych przez

organizacje pozarządową oraz grupę podmiotów 
skupionych w lokalnym partnerstwie,

• Przypomnienie definicji i pojęć stosowanych  
w komunikacji zewnętrznej.

NAGRODY SPECJALNE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
W 2008 ROKU

jako nowoczesna instytucja aktywnej integracji w śro-
dowisku wiejskim, dąży do pozytywnej zmiany lokalnej 
sytuacji społecznej. Pracownicy Ośrodka traktują spo-
łeczność lokalną całościowo, starając się odpowiadać 
na potrzeby artykułowane przez środowisko, przede 
wszystkim w zakresie aktywizowania wiejskiej spo-
łeczności lokalnej i tworzenia poczucia przynależności  
do miejsca i grupy. Gminy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Słupnie posiada Certyfikat Jakości pracy metodą 
CAL. Jest miejscem, które służy ożywianiu i integracji 
społeczności lokalnej gminy Słupno poprzez animowa-
nie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywa-
telską, wspieranie społecznej, edukacyjnej aktywno-
ści środowisk lokalnych oraz rozwijanie uczestnictwa 
mieszkańców w życiu publicznym. 

Ośrodek ten stanowi faktyczne centrum społeczności 
lokalnej, gdzie realizowane są programy dla różnych 
grup społecznych Gminy Słupno. Skuteczny i wielolet-
ni proces budowy potencjału instytucjonalnego zaowo-
cował stworzeniem w jednym miejscu wszechstronnej 
oferty dla osób wymagających różnych form pomocy.”

BUDOWANIE WIZERUNKU  
PARTNERSTWA LOKALNEGO NASZA 19

Szkolenie „Public Relations”

Szkolenie prowadzone było metodą warsztatową, 
metodami aktywnymi. 

Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele instytu-
cji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. 

20 października 2008 r. odbyło się szkolenie: „Public Rela-
tions” dla 22 członków Partnerstwa Lokalnego „NASZA 19”. 
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W dniu 12 
września 2008 r. 
odbyło się spo-
tkanie informa-
cyjno – promo-
cyjne oraz robo-
cze Partnerstwa 
Lokalnego „NA-
SZA 19”. Zebra-
ni przedstawicie-

le instytucji, organizacji, sołectw z terenu gminy wzięli 
udział w dwóch częściach spotkania.

Pierwsza poświęcona była pracy nad aktualizacją 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Słupno na lata 2005 - 2012. Nad po-
prawnością i kierunkiem prac czuwał Zbigniew Wejc-
man ze Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych z Warszawy. 

W drugiej części spotkania zaprezentowały się Part-
nerstwa Lokalne według kolejności: Partnerstwo Na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej, Partnerstwo Lo-
kalne „NASZA 19”. Chwilę szczególnej uwagi poświę-
cono akcji społecznej „Dla bezpieczeństwa 62”. 

W dniach 17 – 18 października 2008 r. odbyło się dwu-
dniowe szkolenie „Sołtys jako animator – aktywizacja 
społeczności wiejskiej” w ramach projektu „Lider jako 
animator w środowisku wiejskim” współfinansowanym 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki 2007 – 2013. Projekt realizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Szkolenie zo-
stało zorganizowane w gospodarstwie agroturystycznym 
w miejscowości Holendry gm. Szczawin, powiat Gosty-
nin woj. mazowieckie. 

Szkolenie prowadzone było przez 2 trenerów Biura 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS w War-
szawie aktywną metodą warsztatową z zachowaniem dynamiki 
procesu grupowego. Uczestnikami szkolenia było 17 uczest-
ników projektu – aktywnie działający liderzy lokalni i przed-
stawiciele sołectw gminy Słupno. Celem szkolenia było m.in.: 
zwiększenie umiejętności animacji społecznej przez sołtysów 
i lokalnych liderów, zwiększenie wiedzy i umiejętności w za-
kresie edukacji środowiskowej wśród sołtysów i lokalnych li-
derów.

Było to pierwsze z  czterech spotkań roboczych or-
ganizowanych w ramach projektu „Partnerstwo Lokalne 
NASZA 19 w stronę aktywnej integracji” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Celem 
spotkań roboczych Partnerstwa Lokalnego NASZA 19 
w ramach projektu jest m.in.: stworzenie przy udziale 
mieszkańców zinwentaryzowanej Strategii Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Słup-
no, zwiększenie integracji społecznej na terenie gminy 
Słupno, rozwój dialogu poprzez wzmocnienie partner-
stwa lokalnego na terenie Gminy Słupno.

Kolejne spotkanie robocze Partnerstwa Lokalnego 
NASZA 19 dotyczące uaktualnienia Strategii Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Słup-
no odbyło się 25 listopada 2008 r. Uczestnicy spotkania 
pracowali nad zdefiniowaniem najważniejszych pro-
blemów społecznych w naszej gminie,  a zdefiniowane 
opracowywali w kontekście ich przyczyn i skutków.

Przed zespołem roboczym jeszcze dwa spotkania  
z moderatorem.

17 – 18 października 2008 r. – szkolenie  
„Sołtys jako animator – aktywizacja społeczności wiejskiej”

SPOTKANIA ROBOCZE PARTNERSTWA LOKALNEGO NASZA 19
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,, Jeśli Ci powiedzą Już jesteś za stary,
Nie takie oczy I nie tamten krok,

Nie myśl, że za późno Na nowe zamiary,
Nie każdy mieć musi Wciąż sokoli wzrok
Tego doświadczenia i wiedzy zdobytej

Przez długich lat w pyle w słońcu i we mgle,
Nie zastąpi młodość choć barwnym motylem

Będzie urzekał Na jawie i we śnie.
Każdy etap życia Ma swoje problemy
Trzeba mu coś oddać aby zdobyć coś
Czas nas przekonuje ze dokąd idziemy

Każdą chwilę można Na swe barki wziąć…’’   

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ SENIORAMIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ SENIORA

Emeryci, renciści i zaproszeni goście spotkali się  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, by spędzić 
ze sobą miłe popołudnie. Wszystkim członkom Klubu 
Seniora zostały złożone najserdeczniejsze życzenia. 

Wspólne biesiadowanie przy pięknie udekoro-
wanych i suto zastawionych stołach rozpoczął Ze-
spół Muzyczny z Przystani „BOROWIA” powitalnym 
marszem. Pani Anna Włochowska, poetka – seniorka  
ze Słupna, odczytała wiersze napisane specjalnie na tę 
okazję, a klubowiczki z wielkim wdziękiem zaprezen-

towały utwory znanych polskich poetów. W trakcie uro-
czystości z dużym zainteresowaniem oglądano zdjęcia 
oraz kronikę z działalności słupnowskiego Klubu. Nie 
zabrakło również wspólnych biesiadnych przyśpiewek.

Zaproszeni Seniorzy otrzymali pisemne życzenia,  
a także kwiaty przygotowane przez uczestników Środo-
wiskowego Domu Samopomocy. 

Zabawa, taniec i śpiew pozostaną w pamięci wszyst-
kich biorących udział w obchodach Międzynarodowego 
Dnia Seniora w Słupnie.

W dniu 5 października 2008 r. w Słupnie obchodziliśmy uroczyście Międzyna-
rodowy Dzień Seniora. Dzień ten ustaliła Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
w celu uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ludzi starszych. Na świecie ob-
chodzony jest on od 1991 roku. 

Do naszych Drogich Seniorów  
ze Słupna, wciąż młodych duchem, 
kierujemy najserdeczniejsze życzenia,  
a także dedykujemy wiersz Zofii Dasz-
kiewicz:
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Opiekun – wychowawca 
Ewelina Kania

MAPY ZASOBÓW I POTRZEB MIEJSCOWOŚCI GMINY SŁUPNO
dokument,  zawierający najistotniejsze problemy, zauważone przez mieszkańców danej miejscowości

Dnia 28.11.2008 roku w świe-
tlicy wiejskiej w Borowiczkach 
Pieńkach odbyły się Andrzejki 
dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Słupno uczestniczących w zajęciach edukacyj-
nych i pozaszkolnych. 

Zabawa rozpoczęła się wróżbami andrzejkowymi,  
w których chłopcy poznali imiona swoich przyszłych 
żon, a dziewczęta poznały imiona swoich przyszłych 
mężów.

Po wróżbach rozpoczęła się dyskoteka i przednia 
zabawa. W przerwach między tańcami dzieci mogły 
wziąć udział w konkursach np. krzesełka bądź taniec  
z balonem, za które wygrani otrzymywali kosze sma-
kołyków. 

Super zabawę i miłą atmosferę przy fajnej muzyce 
wprowadzał DJ Matus. Szkoda, że to co dobre tak szyb-
ko się kończy.

Andrzejki na wesoło

Na terenie gminy Słupno w okresie sierpień – gru-
dzień przeprowadzono debaty społeczne, których  
celem było stworzenie „Mapy zasobów i potrzeb” 
sześciu sołectw, rejonów gminy Słupno.

Założeniem stworzenia tego dokumentu, w pierw-
szym etapie, było zanalizowanie posiadanych zaso-
bów wsi i jasne sprecyzowanie potrzeb mieszkańców. 
Drugi krok to opracowanie przejrzystych dokumen-
tów, o wyraźnie sprecyzowanych kierunkach działań 
społecznych i  rozwojowych.

Mapy Zasobów i Potrzeb posłużą również w zak-
tualizowaniu i opracowaniu „Strategii Rozwiązywa-
niu Problemów Społecznych Gminy Słupno”.

W celu analizy przeprowadzono wstępnie ankiety 
wśród mieszkańców wsi Liszyno, Bielino, Wykowo, 
Gulczewo, Mirosław, oraz wybranych losowo ulic 
Słupna. Następnym krokiem było przeprowadzenie 

debat społecznych celem zweryfikowania informacji 
zebranych z ankiet. Przy organizacji spotkań pomogli 
nam sołtysi i radni poszczególnych wiosek. Sprawy 
społeczne zostały potraktowane priorytetowo i będą 
podstawą do dalszej pracy na rzecz społeczność lokal-
nej według jasno sprecyzowanych potrzeb.

W roku 2009 r. planujemy dalszy ciąg debat i two-
rzenia map potrzeb następnych miejscowości. Zwra-
camy się z prośbą do mieszkańców, radnych, działa-
czy społecznych i sołtysów o zgłaszanie swoich miej-
scowości do tworzenia „Mapy zasobów i potrzeb”. 

Jasno sprecyzowane kierunki rozwoju społecznego 
wsi ułatwią realizację działań   i rozwiązywanie pro-
blemów społeczności lokalnej. Wspólne debatowanie 
pozwoli na utożsamienie się ze swoją miejscowością  
i poprawi integrację społeczną grup lokalnych.
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Flis rozpoczął wielkie żeglowanie

Linia brzegowa Wisły, królowej polskich rzek, bie-
gnąca wzdłuż granicy gminy Słupno należy z pewno-
ścią do najpiękniejszych na Mazowszu. Jest też nie-
zwykle atrakcyjna dla miłośników sportów wodnych. 
Budowa stopnia wodnego we Włocławku utworzyła 
ogromny akwen, ustępujący powierzchnią w Polsce je-
dynie Jezioru Śniardwy na Mazurach. Wzbogaciła też 
miejscowa florę i faunę obalając obawy niegdysiejszych 
ekologów, że spiętrzenie wody doprowadzi do degrada-
cji środowiska naturalnego. Stało się, na szczęście, od-
wrotnie

Walory Wisły na tym odcinku jej biegu dostrzegł 
Waldemar Karwacki z grupy przyjaciół wodniaków. Pa-
sja Waldemara Karwackiego – żeglowanie, zrodziła się 
przed ponad pół wiekiem, ale w Świętokrzyskiem, gdzie 
się urodził i rozpoczynał pracę zawodową, nie mogła 
się w pełni rozwinąć. Po prostu brakowało odpowied-
nio dużej wody. Kiedy więc  
w początkach lat 60. ubiegłe-
go wieku trafił, trochę przy-
padkowo, do Płocka, jednym  
z ważnych argumentów wyboru 
życiowej przystani, była wiel-
ka rzeka. Kierując przez kilka-
dziesiąt lat płockim „Naftore-
montem” nie miał zbyt wiele 
czasu na pływanie, ale zadbał, 
aby jego macierzysty zakład 
stworzył warunki uprawiania 
żeglarstwa wszystkim pracow-
nikom, którzy mieli na to ocho-
tę. Stąd piękny ośrodek na Ma-
zurach i funkcjonalna przystań 
nad Wisła w rejonie Jaru Brzeź-
nicy.

Po przejściu w stan zawodo-
wego spoczynku opuścił wraz  
z rodziną Płock i przeniósł 
się do Słupna. Szybko wrósł  
w nowe środowisko, w którym nie zabrakło wodnia-
ków. Przede wszystkim znalazł wspólny język z innym 
pasjonatem żeglarstwa Zdzisławem Borowskim, peda-
gogiem płockiej „Siedemdziesiątki”, od lat mieszkań-
cem Liszyna. Do nich dołączyli inni: Michał Przybylski 
i Jerzy Kalinowski z Wykowa oraz radni – przewodni-
cząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta i Tomasz Wikto-
rowski. Do tego grona dołączył też Zygmunt Majew-
ski. I tak powstała grupa inicjatywna, która na spotkaniu  
w dniu 21 lutego 2007 roku postanowiła zagospodaro-
wać Zalew Liszyński.

Otwarcie przystani. Od lewej Waldemar Karwacki, Eryk Smulewicz, 
Zdzisław Borowski i Zygmunt Majewski

Pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem…

Zalew Liszyński to bodaj największy osłonięty 
akwen nad Zalewem Włocławskim. Ma około 1,7 km 
długości i leży między dwoma wałami – zasadniczym  
i tzw. kierownicą. Połączony jest trzystumetrowym prze-
smykiem z Wisłą. Dla wszystkich wodniaków – żeglarzy, 
wioślarzy, kajakarzy, wędkarzy, amatorów kąpieli – to 
prawdziwy raj. Łatwo tutaj dojechać, od Płocka, zaś kra-
jobraz i warunki jak na rdzennych Mazurach. Może tutaj 
swobodnie cumować około dwustu jednostek pływają-
cych, oczywiście po pełnym jego zagospodarowaniu. Te 
walory zalewu dostrzegła pani Elżbieta Kuchta, gorąca 
zwolenniczka przekazania Zalewu Liszyńskiego w ręce 
troskliwych i dobrych gospodarzy. Oczywiście zanim 
słowo ciałem się stało nie zabrakło gorących dyskusji, ale 
właśnie w ferworze debaty dochodzi się do najlepszych 
decyzji. Inicjatywie wodniaków sprzyjał, nawet więcej, 
patronował wójt gminy Słupno, Stefan Jakubowski. Sam 

wprawdzie nie żegluje, ale jako rozsądny gospodarz gmi-
ny w odpowiednim wykorzystaniu zalewu widział i wi-
dzi same korzyści dla gminy. Przede wszystkim budowa 
przystani, co jest już od ponad pół roku faktem, przyczy-
nia się do napływu nad Zalew Liszyński większej liczby 
turystów amatorów wody, nie tylko z samej gminy, ale  
z Płocka czy nawet z Warszawy. Pierwsze jaskółki tej li-
szyńskiej wiosny już są – Zarząd Stowarzyszenie Wod-
niaków Gminy Słupno „Flis” otrzymuje liczne zapytania 
dotyczące zalewu, przystani, warunków żeglowania i cu-
mowania. To dobry znak na przyszłość.
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Zakres działania „Flisa” jest szeroki. Stowarzysze-
nie zamierza prowadzić szkolenia, przeglądy jachtów 
żaglowych i motorowych, organizować imprezy inte-
gracyjne, rekreacyjne i biwaki. Obecnie w „Flisie” sto-
warzyszonych jest około siedemdziesięciu wodniaków, 
głównie z terenu gminy Słupno, ale nie tylko. Zarząd 
przypuszcza, że z każdym sezonem liczba ta będzie 
znacznie wzrastać.

Działacze „Flisu”, głównie Prezes Zarządu Zdzi-
sław Borowski i Waldemar 
Karwacki, okazali się bar-
dzo skuteczni. Po roku od mo-
mentu, gdy zdecydowali się  
na powołanie stowarzyszenia, 
oddali przystań jachtową. W po-
łowie maja 2008 r. przybyło nad 
Zalew Liszyński kilkaset osób 
– wodniaków, gości i miesz-
kańców gminy, by uczestniczyć  
w uroczystym, inauguracyjnym 
nad Zalewem Liszyńskim, roz-
poczęciu sezonu żeglarskiego. 
Stanica powstała w atomowym 
wprost tempie, głównie dzię-
ki zaangażowaniu „Flisowców” 
oraz pomocy przedsiębiorstw, 
w tym „Polimeksu Mostostalu”, 
„Petroremontu”, „Naftoremon-
tu” i ,,Mostostalu’’. Kulmina-
cyjnym momentem było wcią-
gnięcie bandery na górujący nad przystanią maszt. Od 
razu przyprowadzono i zacumowano dwadzieścia jach-
tów, które prezentowały się imponująco i nad zalewem 
wprowadziły nową jakość.

Aby ułatwić działalność i umożliwić przynależność 
do „Flisa” jak największej liczby wodniaków podzielo-

Prezentacja wianków podczas festynu z okazji Nocy Świętojańskiej

Zalew Liszyński

no się na cztery sekcje: żeglarską, 
motorową, kajakową i wędkarską. 
Warto podkreślić, że Stowarzy-
szenie Wodniaków Gminy Słup-
no „Flis” jest jedenastą tego typu 
organizacją w powiecie płockim, 
korzystającą z walorów Wisły,  
a osiemnastą zgłoszoną na Zale-
wem Włocławskim. Jak się sza-
cuje, we wszystkich portach tego 
akwenu cumuje ponad tysiąc jed-
nostek, zaś ze sprzętu wodnego 
korzysta blisko pięć tysięcy osób. 
Formalnie stowarzyszenie wpi-
sane jest do ewidencji uczniow-
skich klubów sportowych staro-
stwa płockiego. Starosta Michał 
Boszko jest zresztą gorącym orę-
downikiem zagospodarowania 
Wisły, czemu trudno się dziwić 

skoro od urodzenia związany jest z tą rzeką.
– Plany na przyszłość, mówią wodniacy, mamy am-

bitne. Dziś, kiedy jesteśmy na początku drogi nie spo-
sób o wszystkich naszych zamierzeniach mówić. Na-
szym podstawowym celem jest upowszechnianie spor-
tów wodnych, niestety, nadal bardzo kosztownych, bo 
sprzęt jest drogi oraz przede wszystkim ożywić ten re-
jon gminy pod względem turystycznym. Po części to się 
już dzieje.

Gratulujemy działaczom i członkom Stowarzyszenia 
„Flis” tego, co już zrobili i życzmy rychłego spełnie-
nia wszystkich projektów, o czym będziemy na łamach 
„Głosu Słupna” informować. 

Jan B. Nycek
fot. Maciej Kowalski
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Na scenie Teatru Dramatycznego od lipca 2008 roku 
trwają warsztaty teatralne dla 20 osób ze Słupna. Zaję-
cia mają charakter integracyjny, bierze w nich udział 10 
osób niepełnosprawnych. Pomysł utworzenia grupy te-
atralnej o nazwie „A było to tak”  narodził się w kwiet-
niu. Dużą inspiracją do jego utworzenia byli uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz 

dzieci ze świetlic środowisko-
wych,  którzy swoją aktywnością 
i twórczą postawą utwierdzili za-
łożycieli w przekonaniu, że war-
to  podejmować nowe działania. 

„Od samego początku wie-
dzieliśmy, że będzie to pomysł 
trafiony w dziesiątkę. Spotkanie 
ze sztuką daje możliwość wielopłaszczyznowego roz-
woju, poznania własnych możliwości a także otwartości 
w kontaktach z innymi. Teatr nie tylko aktywizuje ale 
także jest płaszczyzną współpracy młodzieży z osobami 
niepełnosprawnymi. Kształtuje wrażliwość, tolerancję, 
życzliwość daje również poczucie odpowiedzialności za 
siebie i innych. Udział w warsztatach to przede wszyst-

Szanowni rodzice !!!
My, członkowie Gminnej Orkiestry Dętej w Słupnie 

serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych  
do uczestnictwa w zajęciach muzycznych: 

w tym gra na trąbce, werblu, saxofonie puzonie itp.
Zapewniamy instrumenty, piękne stroje, miłą 

koleżeńską atmosferę, a w przyszłości  
moc wrażeń z występów, wspólnych spotkań  

i wyjazdów.  
Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 

601-804-721 p. Zbigniew Dziecinny.

„A było to tak...”
kim niezapomniana 
przygoda.”  - mówi 
Monika Pankowska, 
opiekun grupy. 

Patronat nad gru-
pą aktorów – amato-
rów objął Teatr Dra-
matyczny w Płocku. 
Zajęcia odbywają się 
2 razy w tygodniu na 
profesjonalnej sce-
nie. Prowadzi je ak-
tor Piotr Bała, na co 
dzień występujący 

na deskach płockiego teatru. 
W dniu 21.12. 2008 roku odbędzie się uro-

czysta premiera spektaklu. Warsztaty teatralne 
to część projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej „Bądź aktywny – Centrum Integracji 
Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spektaklu.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod 

numerem telefonu (024) 261-29-42

fo
t. 
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