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Z okazji nadchodzących Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, radości i spokoju.
Niech nadchodzące Święta staną się okazją
do spotkań z budzącą się do życia przyrodą
Życzą:
Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

Stefan Jakubowski
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O pracach Rady Gminy Słupno
Od grudnia 2008 r. do marca 2009 r.

W pierwszym kwartale 2009 roku Rada Gminy odbyła sesję w dniu 26 lutego br. Na sesji tej
przyjęto informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2008 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
za 2008 r.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada odjęła 14
uchwał w sprawach:
-zmian w budżecie na 2009 r.
-partycypacji w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku,

-podjęcia czynności przyjęcia darowizny oraz wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz
Gminy Słupno gruntów Skarbu Państwa, położonych w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno.
-nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno
drogi wewnętrznej położonej w Nowym Gulczewie
oznaczonej jako działka 70/8 o pow.0,0248 ha,

-procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towa- -nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych położonych w Cekanowie
rzyszących projektowi budżetu,
oznaczonych jako działki282/4, 282/9, 282/15,
-realizacji projektu systemowego „AKTYWNIEJ 282/20,
PRZEZ ŻYCIE” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i -szczegółowych warunków korzystania z nieruchoupowszechnianie aktywnej integracji przez środki mości gminy przekazanych gminnym jednostkom
pomocy społecznej” współfinansowanego ze środ- organizacyjnym w trwały zarząd .
-nadania nazwy ulicy Wilczej w Szeligach,
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.
-powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady -ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi
podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie
Gminy Słupno i ustalenia jej składu osobowego,
-przekazania w użytkowanie sołectwu Liszyno odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniaświetlicy położonej we wsi Liszyno Gmina Słup- nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
no,
-rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy PoRada wysłuchała informacji z posiedzeń komisterunku Policji w Słupnie za czas służby przekra- sji za okres między sesjami oraz informacji Wójta
czającej normę oraz w sprawie przekazania środ- o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
ków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
W bieżącym kwartale w dniu 30 marca 2009
Województwa Mazowieckiego,
roku odbyła się jeszcze jedna sesja, na której mię-regulaminu określającego wysokość dodatków dzy innymi przyjęto sprawozdania z realizacji
i innych składników wynagrodzenia nauczycie- Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gmili oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, nie Słupno oraz „Program usuwania wyrobów
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przy- zawierających azbest dla Gminy Słupno na lata
znawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 2008-2032 i program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno.
mieszkaniowego,
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Kuchta
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Szkolenie

Kto zna cel, może podjąć decyzję
Kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój
Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie
Kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć
Kto myśli, może ulepszać
Konfucjusz

W dniu 6 marca 2009 r. zostało zorganizowane ostatnie szkolenie w ramach projektu „Lider jako animator w środowisku wiejskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.
Szkolenie odbyło się w Zajeździe
„Pod szczęśliwą gwiazdą” w Cekanowie gm. Słupno. Prowadzone było
przez 1 trenera Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS
w Warszawie. Uczestnikami szkolenia
było 17 uczestników projektu – aktywnie działający liderzy lokalni i przedstawiciele sołectw gminy Słupno.
Uczestnicy zapoznali się z pojęciem projektu jako możliwości współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Dowiedzieli się :
- jakie są różnice między projektem a wnioskiem,
- jak zaplanować i stworzyć projekt,
• zdefiniowanie problemu,
• formułowanie celów,
• zaplanowanie działań,
• zaplanowanie budżetu,
• określenie efektów działań (rezultatów),
• plan oceny (ewaluacji),
- jak złożyć wniosek o dofinansowanie.
Uczestnicy szkolenia zadeklarowali chęć przygotowania fiszek projektowych, które będą mogły posłużyć
do zaplanowania oddolnych inicjatyw skierowanych
do mieszkańców gminy Słupno.

Mamy nadzieję, że zwiększenie zainteresowania pozyskiwaniem środków unijnych wśród przedstawicieli
sołectw, radnych i lokalnych liderów z terenu naszej gminy przyczyni się do powstania wielu ciekawych inicjatyw
i ich realizacji przy wsparciu Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Podczas szkolenia uczestnicy wyrazili zadowolenie
z udziału w projekcie. Zdobytą wiedzę mają nadzieję wykorzystać w swoich dalszych działaniach. Szkoleniu to-
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warzyszyła atmosfera wspomnień, szczególnie przy projekcji zdjęć z „archiwum” projektu.
Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie „Lider jako animator w środowisku wiejskim”.

Informacja
dla rolników gminy Słupno
Urząd Gminy w Słupnie informuje,
że w dniach 16-17 kwietnia w godz. 9.00 -15.30
w Urzędzie Gminy w Słupnie
w świetlicy wiejskiej (wejście od ulicy Miszewskiej),
pracownicy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
będą przyjmowali od rolników z terenu gminy Słupno

wnioski o przyznanie płatności

Głos Słupna
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NASZA 19
Czym jest Partnerstwo?
NASZA 19 jest zgromadzeniem przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu z terenu gminy Słupno zawiązanym
w 2006 roku. Partnerstwo przybrało nazwę wywodzącą
się od liczby miejscowości wchodzących w skład gminy Słupno.
Dokąd zmierza Partnerstwo?
NASZA 19 poprzez wspólną aktywność pragnie
wprowadzać w życie nowe pomysły, tak aby pobudzać
rozwój gminy zarówno społeczny, kulturalny jak i ekonomiczny.
Jak działa Partnerstwo?
NASZA 19 we wspólnocie planuje i realizuje działania, pozyskuje środki, realizuje projekty. Wartości
NASZEJ 19 to: równość, szczerość, jawność, współpraca, otwartość, dobrowolność, dobro wspólne, autokreacja.
Co wyróżnia Partnerstwo?
NASZA 19 dąży do osiągnięcia celu na różnych
płaszczyznach. Wyróżnia ją lokalność i oddolny charakter inicjatywy.
Działanie w Partnerstwie przynosi korzyści przede
wszystkim społeczności lokalnej, samorządowi oraz
każdemu z partnerów. Sukcesem jest: poprawa jakości
przepływu informacji między jednostkami, efektywniejsze i łatwiejsze działanie, lepsze diagnozowanie
i rozwiązywanie problemów lokalnych, łączenie możliwości lokalowych, sprzętowych i kadrowych, tańsza
współpraca. Mamy nadzieję, że „Nasza 19” uaktywni mieszkańców gminy, zwiększy wpływ na środowisko biznesu, wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości obywateli, poprzez integrację środowiska
dla podejmowania działań lokalnych. Głównym do-

rocznym wydarzeniem organizowanym przez Partnerstwo Lokalne NASZA 19 jest impreza integracyjna
w ramach kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności.
W tym roku również nie zabraknie czerwcowego spotkania naszej społeczności. NASZA 19 podjęła już
przygotowania.

Obecnie realizowane działania
NASZEJ 19
Projekt „Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę
aktywnej integracji” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Celem głównym projektu jest promocja integracji
społecznej na terenie gminy Słupno.
Cele szczegółowe projektu to rozwój dialogu poprzez wzmocnienie partnerstwa lokalnego na terenie Gminy Słupno, podniesienie świadomości mieszkańców gminy Słupno w zakresie korzyści płynących
z partnerstwa, zwiększenie wiedzy i umiejętności
w zakresie edukacji środowiskowej i działań promocyjnych członków partnerstwa lokalnego, stworzenie
przy udziale mieszkańców zinwentaryzowanej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Słupno, zwiększenie integracji społecznej
na terenie gminy Słupno. Całkowity koszt projektu:
49 940, 00 zł.
Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 r. - lipiec
2009 r.
Głównym rezultatem realizowane go projektu jest
zinwentaryzowana Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno.
Więcej o Partnerstwie NASZA 19 w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a, tel. (024) 261-91-78
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Harmonogram uruchamiania w 2009 roku dziaáaĔ PROW 2007 – 2013

Prezes ARiMR dr Dariusz Wojtasik przedstawiá 10 marca br. na konferencji prasowej terminarz uruchamiania w tym roku
dziaáaĔ pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uzgodniony z Ministrem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Jak zaznaczyá Prezes Agencji, od ogáoszonego harmonogramu bĊdą moĪliwe niewielkie
odstĊpstwa. Przedstawione kalendarium obejmuje uruchomienie wszystkich dziaáaĔ pomocowych wdraĪanych
bezpoĞrednio przez ARiMR, poza „Rentami strukturalnymi” na które, nadal trwa poszukiwanie Ğrodków finansowych.
Z ogáoszonego harmonogramu wynika, Īe wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogáoszone w pierwszym
póároczu. Na wiĊkszoĞü dziaáaĔ nabory wniosków bĊdą przeprowadzane wedáug dotychczas obowiązujących zasad.
Natomiast nowoĞcią w tegorocznych naborach wniosków jest to, Īe dla dwóch dziaáaĔ inwestycyjnych: „Modernizacja
gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw” kolejnoĞü rozpatrywania záoĪonych wniosków bĊdzie
ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane wedáug wylosowanej kolejnoĞci przejdą procedury
weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007 - 2013.
PoniĪej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych dziaáaĔ z PROW 2007 – 2013
Nr
dziaáania

Nazwa dziaáania

Miejsce
skáadania
wniosku

Planowana
data ogáoszenia
naboru

Wspieranie
gospodarowania na
obszarach górskich i
innych obszarach o
niekorzystnych
warunkach
gospodarowania
(ONW)

214

Program
rolnoĞrodowiskowy

BP

-

Pomoc techniczna

Centrala

10.03.2009

11.03.2009

112

Uáatwianie startu
máodym rolnikom

OR

10.03.2009

25.03.2009

123

ZwiĊkszanie wartoĞci
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i
leĞnej

OR

31.03.2009

15.04.2009

311

RóĪnicowanie w
kierunku dziaáalnoĞci
nierolniczej

OR

31.03.2009

15.04.2009

114

Korzystanie z usáug
doradczych przez
rolników i posiadaczy
lasów

BP

31.03.2009

15.04.2009

132

Uczestnictwo
rolników w systemach
jakoĞci ĪywnoĞci

OR

31.03.2009

15.04.2009

121

Modernizacja
gospodarstw rolnych
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiĊbiorstw

OR/poczta

31.03.2009

21.04.2009

28.04.2009

OR/poczta

31.03.2009

05.05.2009

Nabór przez 10 dni
kalendarzowych

Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niĪ
rolne
Odtwarzanie
potencjaáu produkcji
leĞnej zniszczonego
przez katastrofy i
wprowadzanie
instrumentów
zapobiegawczych

BP

termin
okreĞlony w
przepisach
wykonawczych

01.06.2009
(nabór
pierwszoroczny)

31.07.2009

OR

30.06.2009

15.07.2009

312
221, 223

226

termin
okreĞlony w
przepisach
wykonawczych

16.03.2009

Planowany
termin zakoĔczenia
naboru

211, 212

BP

termin
okreĞlony w
przepisach
wykonawczych

Planowany
termin
rozpoczĊcia
naboru

16.03.2009

15 05.2009
maksymalnie do
09.06.2009 (od 16.05 za
kaĪdy dzieĔ minus 1%
páatnoĞci)

15 05.2009
maksymalnie do
09.06.2009 (od 16.05 za
kaĪdy dzieĔ minus 1%
páatnoĞci)
nabór ciągáy, do
wyczerpania
puli Ğrodków dostĊpnych
w PROW 2007 - 2013
nabór ciągáy,
maksymalnie do 31
grudnia lub do momentu
osiagniĊcia120%
puli Ğrodków dostĊpnych
w danym roku
nabór ciągáy, do
wyczerpania
puli Ğrodków dostĊpnych
w danym roku
nabór ciągáy, do
wyczerpania
puli Ğrodków dostĊpnych
w danym roku
nabór ciągáy,
maksymalnie do 31
grudnia lub do momentu
osiagniĊcia120%
puli Ğrodków dostĊpnych
w danym roku
nabór ciągáy, do
momentu
osiagniĊcia110%
puli Ğrodków dostĊpnych
w PROW 2007-2013

nabór ciągáy, do
wyczerpania
puli Ğrodków dostĊpnych
w danym roku

Planowana data
ogáoszenia nastĊpnego
naboru w przypadku
niewyczerpania puli
finansowej
w
województwach

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

po upáywie 30-40 dni od
daty zakoĔczenia
poprzedniego naboru
po upáywie 30-40 dni od
daty zakoĔczenia
poprzedniego naboru
nie dotyczy

nie dotyczy
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Talenty
z naszej gminy
W Szkole Podstawowej w Święcieńcu od wielu lat działa zespół wokalno-taneczny
„HOPSY”. Reprezentuje szkołę i gminę na wielu prestiżowych festiwalach i przeglądach
o zasięgu międzygminnym, rejonowym, powiatowym i ogólnopolskim.
Uczniowie realizują rozszerzony program zajęć wokalno-tanecznych co przekłada się na liczne sukcesy.
Dzieciaki z naszej wsi z powodzeniem konkurują ze
szkołami miejskimi zaskakując poziomem wokalnym,
temperamentem oraz ogólnym wyrazem artystycznym.
Z każdego festiwalu wracają z głównymi nagrodami
(często są to nagrody GRAND PRIX).
Warto dodać, że są przeglądy, na których od
sześciu lat nie oddały palmy pierwszeństwa we
wszystkich kategoriach wiekowych. Należą do
nich: Rejonowe Przeglądy wokalne organizowane przez Szkołę Podstawową NR 6, 17, 7
w Płocku, Powiatowe Festiwale Piosenki Ekologicznej organizowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku , Festiwale Religijne organizowane przez Gminę Radzanowo oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, Międzyszkolne
Konkursy Piosenki organizowane przez Szkołę Podstawową w Miszewie Murowanym oraz
Bodzanowie.
Wielkim sukcesem jest udział (już od dwóch

lat) w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Krakowie
uczennicy Sandry Chabowskiej, która zachwyca nie
tylko warsztatem wokalnym, ale również interpretacją
śpiewanych przez siebie piosenek.
Od dwóch lat zespół wraca z I miejscem z Festiwalu Tańca organizowanym przez Gminę Bodzanów.
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Działalność zespołu jest dowodem na to, że zdolne dzieci są wszędzie i zasługują na swoją szansę.
Zespół działa w dwóch grupach
wiekowych. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla solistów. Najbardziej utytułowane członkinie zespołu to: Sandra Chabowska, Natalia
Pachelska, Klaudia Trzcińska. Nie
sposób zapomnieć o wszystkich
dorosłych już dziś „HOPSACH”,
które dostarczyły swoim opiekunom wiele radości, wzruszeń oraz
wiary w sens ich pracy.
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JUBILEUSZ
ROLMAZU
Są Stowarzyszeniem od dziesięciu lat
i z nadzieją patrzą w przyszłość. Obchodzą
jubileusz istnienia i podkreślają, że dalsze
takie uroczystości to tylko kwestia czasu.

Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej
„ROLMAZ”, którego prezesem jest Pan Andrzej Szostek, działa na terenie Gminy Słupno już od dziesięciu lat i zrzesza 18 rolników – właśnie miało swoje święto. 24 stycznia obchodziło X-lecie powstania
grupy producenckiej w którym uczestniczyli członkowie grupy wraz ze współmałżonkami, przedstawiciele
firm współpracujących oraz władze gminy. Od 1999 r.
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca mają zebranie, a miejscem ich spotkań jest budynek Urzędu Gminy w Słupnie.

Mają już swoją historię
Zaczęło się od spotkania stuosobowej grupy,
z której po pewnym czasie została osiemnastka najbardziej przedsiębiorczych i ambitnych. Początki istnie-

nia to wiele spontaniczności, ale i podejmowanie bardzo trudnych i odpowiedzialnych decyzji np. przejście
wszystkich członków Stowarzyszenia na paszę jednej
firmy.
Kolejny trudny temat to wybór odbiorcy tuczników.
Decyzją ogółu był wybór dwóch firm w tym jednej
strategicznej. Na dzień dzisiejszy, głównym odbiorcą
są Zakłady Przetwórstwa Mięsa „Peklimar”, do których dostarczono już ponad 30 tysięcy sztuk tuczników
o wysokiej mięsności.
Następnym wyzwaniem
była wymiana materiału hodowlanego, która odbyła się
przy współpracy jednej firmy.
Stowarzyszenie może
poszczycić się również
tym, że jego członkowie
(nieliczni przedstawiciele z poszczególnych wiosek w ilości 2 – 3 osób)
w ciągu 10 lat wymienili sprzęt mechaniczny na nowy w tym ciągniki.
Zmechanizowali
i zmodernizowali budynki
gospodarcze, dostosowując je do standardów unijnych. Prowadzą nowoczesną uprawę, wspólnie dokonują zakupu nawozów
i środków ochrony roślin,
a ich gospodarstwa są kilkudziesięcio-hektarowe.
Grupowe zakupy produktów rolnych i wspólna
sprzedaż wyprodukowanych tuczników przyczynia się
do uzyskania wyższych cen. Jest to szczególnie ważne
w dobie tzw. dołka na rynku wspomnianych już tuczników.
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Działają na rzecz lokalnej społeczności
Rolnicy będący członkami „Rolmazu” chętnie angażują się w prace społeczne i działalność na rzecz
mieszkańców gminy.
W organizowanych przez Urząd Gminy w Słupnie
X-tych Dożynkach Powiatowych Starostami zostali
członkowie Stowarzyszenia.
W swych szeregach posiadają zasłużonych działaczy między innymi Pana Władysława Wardę działacza Izb Rolniczych w Płocku, sołtysów: Pana Andrzeja
Nersa i Wojciecha Jakubowskiego.
Prawie wszyscy członkowie „Rolmazu” posiadają

Głos Słupna

odznakę Zasłużony dla Rolnictwa, a większość udziela się i zajmuje odpowiedzialne stanowiska w straży
pożarnej.

Zgodnie z zasadami demokracji

Wszystko co robią, jak i jakie podejmują decyzje,
jest zgodnie z zasadami demokracji poddawane pod
glosowanie. Do takich wspólnych wyborów można zaliczyć chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, np.: wyjazdy na „Polagrę” do Poznania, na wystawy do Poświętnego, oraz udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez ODR i Służbę Rolną.

Głos Słupna
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undacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”
powstała 18.06.2007 r. w Płocku z inicjatywy
grupy młodych ludzi, chcących działać na rzecz dzieci i młodzieży niesłyszących mieszkających w Płocku
i powiecie płockim. Naszą główną misją jest pomoc
i ochrona osób niesłyszących ze szczególnym naciskiem na dobro najmłodszych i najbardziej bezradnych
członków tej społeczności, a także szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna grup marginalizowanych ze
względu na niepełnosprawność lub status społeczny.
Głównym celem fundacji jest otworzenie Ośrodka
leczniczego, który zajmowałby się diagnozą i leczeniem dzieci z wadą słuchu, planujemy otwarcie szkoły
z oddziałem przedszkolnym i poradni psychologicznopedagogicznej spełniającą funkcję diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną i konsultacyjno-doradczą
dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz organizowanie
miejsc pracy dla dorosłych z wadą słuchu. Fundacja
obecnie organizuje kursy i szkolenia z zakresu nauki
języka migowego oraz neurokinezjologii, prowadzimy
szereg szkoleń dla nauczycieli, lekarzy, urzędników,
którzy w swojej pracy zajmują się osobami niesłyszącymi, prowadzimy również konsultacje z surdopedagogogami, surdologopedami i psychologiem klinicznym.
Jako organizacja pozarządowa wciąż poszerzamy ofertę świadczonych usług, wyczuleni na potrzeby wszystkich osób niesłyszących, współpracujemy
z licznymi organizacjami mającymi doświadczenia
w pracy społecznej, lub bezpośrednio związanymi
z pomocą niesłyszącym. Swoją działalnością obejmu-

jemy osoby niesłyszące, dla których nie ma zbyt dużej
oferty pomocy. Otwarci jesteśmy na każdego, kto dąży
do podnoszenia jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Powstaliśmy, aby świat ciszy
osób niesłyszących stał się pełen dźwięków, obrazów
i gestów. Chcemy pomagać im w rozwoju i usamodzielnieniu. Pragniemy, by nauczyli się żyć w świecie
ludzi zdrowych. Niesłyszący żyją wśród nas, choć czasami czują się odizolowani. Ich świat to świat ciszy.
Właśnie dla nich działamy, aby nie czuli się samotni
i zagubieni .
W naszej codziennej pracy korzystamy z pracy wolontariuszy. Często okazuje się ona nieocenioną pomocą w naszych działaniach. Podziwiamy ich zapał
i mamy dużo uznania dla ich osiągnięć. Dzięki nim
możemy przeprowadzić loterie, kwesty czy zabawy dla
znacznej grupy dzieci. Natomiast aktywni na co dzień
wolontariusze zaangażowani są w realizowane przez
nas projekty. Kierując ich na szkolenia wierzymy, że
zostaną z nami i powiększą nasz Zespół. Fundacja wychodząc więc na przeciw problemom społecznym, ma
za cel stworzenie placówki nowoczesnej, spełniającej
ważną społecznie rolę i oczekiwania odbiorców tych
działań. Placówka ta pozwoli wypełnić lukę i niedogodność powstałą w życiu ludzi, do których kierujemy nasze programy. Są to ludzie pochodzący z różnych
grup i środowisk Polski. Chcemy, aby była to placówka
ale placówka, która sprosta potrzebom osób niepełnosprawnych i wprowadzi ich w miarę samodzielne życie
i da komfort życia, to znaczy poczucie bezpieczeństwa
i niezależności.
Zapraszamy na stronę www.przerwijcisze.org
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DO BIEGÓW
GOTOWI!!!
START!!!
NADWIŚLAŃSKI
PIKNIK SPORTOWY
– LISZYNO 2009

Już szósty raz weźmiemy aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”, której celem
jest przekonanie jak największej liczby Polaków (bez
względu na wiek i płeć) do zdrowego i aktywnego trybu życia. W kolejnych edycjach akcji, na terenie naszej
gminy uczestniczyło zawsze około 200 osób. Jesteśmy
przekonani, że i tym razem bardzo liczna grupa rodzin,
zostawi „kanapowo-telewizyjny” model spędzania
wolnego czasu i spróbuje swoich sił w bieganiu. Dzięki olbrzymiej przychylności i pomocy Urzędu i Rady
Gminy Słupno, a także licznej rzeszy przyjaciół sportu i
sponsorów, staramy się uatrakcyjnić to spotkanie i rozszerzać program. 10 maja zapraszamy wszystkich chętnych na przystań „FLIS” nad Zalew Liszyński, gdzie
oprócz biegu rekreacyjnego dla amatorów na 4 km, odbędzie się BIEG NADWIŚLAŃSKI na dystansie 12
km, dla tych, którzy biegają i trenują regularnie przez
cały rok. Po zakończeniu części sportowej planujemy
piknik z występami, muzyką, grochówką i piecze-

niem kiełbasek,
pozostałe atrakcje niech zostaną
tajemnicą. Tradycyjnie już dla
naszych biegów,
każdy uczestnik
otrzyma koszulkę z logo biegu,
a także będzie
mógł
wziąć
udział w losowaniu cennych
nagród.
Zapraszamy
biegaczy,
chodziarzy, spacerowiczów,
kibiców dużych i małych oraz
wszystkich mieszkańców gminy.
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Nad Wisłą od wiosny do jesieni

Tak brzmi tytuł projektu edukacyjnego, który od maja do czerwca realizowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Liszynie. To już ich piąte takie przedsięwzięcie,
w tym drugie w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
werowe oraz wakacyjny biwak w stanicy nad
Zatoką Liszyńską, na które zapraszało Szkolne
Koło Krajoznawczo – Turystyczne.
Ciekawym doświadczeniem były też warsztaty plastyczne prowadzone przez p. Aleksandrę Banach-Kaźmierczak dla początkujących
artystów ze szkół w Liszynie, Słupnie i Płocku. Ponieważ pogoda nie sprzyjała zajęciom
plenerowym, wykorzystano ciekawe techniki
na bazie zdjęć.

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu młodych „działaczy” pod opieką p. Jolanty Borowskiej udało się zorganizować
różne imprezy, Na początek zaprezentowano wystawę malarstwa
Doroty i Eugeniusza
Szelągowskich, pokazujących uroki naszej
okolicy.
Bliższemu
poznaniu tych walorów służyły rajdy ro-
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Każdy uczestnik spotkania na pamiątkę
otrzymał „Przewodnik po Dolinie Wisły”,
w którym młodzi wędrowcy przedstawiają
3 trasy: Nad brzegiem Wisły, Śladami prasłowiańskich osad, Spotkanie z Olendrami.
O tym, że trzeba poznawać i szanować nasze otoczenie, przekonywali także goście imprezy: p. Michał Kolasiński z Urzędu Gminy
Słupno i p. Anna Włochowska, która odczytała swój wiersz „Żaglówki na Wiśle”.
Uczniowie realizowali swój projekt od
wiosny do jesieni, ale pragną zapewnić, że dolina królowej polskich rzek „po królewsku” obdarzy swymi urokami każdego i każdej porze
roku. Nie rezygnujmy z aktywności, zaangażujmy swoją energię we wspólne działanie i dobrą
zabawę przez cały rok.

Podsumowanie projektu odbyło się podczas VII Językowej Corridy. Zabawy językowe na podstawie podań i legend przybliżyły Wisłę jakiej dzisiaj już nie znamy – żywicielkę rodzin flisaków, piaskarzy czy wikliniarzy. Pięknie o tym opowiadali uczestnicy
konkursu krasomówczego z Liszyna, Słupna
i Święcieńca.

Głos Słupna
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VI Spotkanie Pokoleń
w Liszynie

„Każdemu dziecku, przyznać to trzeba,
babci i dziadka bardzo potrzeba”
Wszyscy wiemy, jak wiele prawdy zawiera cytat
– fragment jednej z piosenek, zamieszczony na początku artykułu. Babcia i dziadek to siła spokoju, cierpliwości i wyrozumiałości, to także niezmierzone pokłady miłości, ciepła i dobroci. Czy można nie kochać ich
za to? Czy można nie docenić roli tej znanej i jakże
kochanej pary zarówno w życiu dziecka jak i całej rodziny?
W swoich babciach i dziadkach zakochani bez pamięci są uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Liszynie i dlatego od wielu lat, przy okazji ich święta, organizowane są w tutejszej placówce Spotkania Pokoleń.
W tym roku impreza odbyła się już po raz szósty. Uczestniczą w niej dzieci z grupy przedszkolnej oraz uczniowie z klas I – III, którzy pod czujnym okiem wychowawczyń, tj. pań: Anny Więtczak, Doroty Morawskiej i Grażyny Maciejewskiej – organizatorki imprezy, przygotowują okolicznościową część
artystyczną. Babcie i dziadkowie, odpoczywając
przy herbatce i ciasteczku, mogą obejrzeć występy swoich wnucząt, a tym samym wysłuchać ciepłych i pełnych miłości słów płynących z głębi
dziecięcych serc. Oficjalną część kończy zwykle

wręczenie czcigodnym gościom upominków wykonanych przez dzieci, a popartych okolicznościowymi życzeniami i salwami buziaków, co nierzadko sprawia, że
wzruszone babcie dyskretnie ocierają zbłąkaną łezkę.
W tym roku impreza została wzbogacona o element
zabaw sportowych przygotowanych przez nauczycielkę wychowania fizycznego – p. Annę Konieckiewicz.
Uczestniczyły w nich dzieci, które, wykorzystując magiczną moc buziaków, zachęcały babcie i dziadków do
współzawodnictwa. Rywalizacja przebiegała na bardzo wyrównanym poziomie, ponieważ każda ze stron
dokładała wielu starań, by wypaść jak najlepiej. Obecna na spotkaniu pani Anna Włochowska zaprezentowała swoje dwa, najnowsze wiersze o babci i o dziadku.

Była to niezwykle miła niespodzianka.
Niezmiernie cieszy rosnące zainteresowanie imprezą ze strony babć i dziadków, o czym świadczy coraz liczniejsze
grono gości. Można im tylko życzyć,
by wszystkie serdeczności, przekazane
z wielką miłością przez dzieci, nabrały
realnych kształtów.
Grażyna Maciejewska
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50-lecie pożycia małżeńskiego
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupnie

W dniu 12. grudnia 2008
roku obchodziliśmy w naszej gminie Uroczystość
Złotych Godów dla szczęśliwych par małżeńskich,
które przeżyły w związku
50 lat i więcej,
Inicjatorem zorganizowania tego wspaniałego Jubileuszu byli Pan Wójt Gminy i
Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a także przedstawiciele rodzin Dostojnych Jubilatów.
Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia
w związku małżeńskim.
Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia
istoty związku małżeńskiego.
To wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związek małżeński. Za zgodność poży-

cia małżeńskiego, za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych
rodzin założonych przed pół
wiekiem, za wzorowe wychowanie dzieci i noce przy
nich nieprzespane, za cierpienia, za łzy radości i za
każdy siły włos na skroni, Dostojni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski w towarzystwie z-cy Przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Dziecinnego i Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Słupno Ali Góreckiej.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia doczekania w zdrowiu i miłości kolejnych ju-
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bileuszy oraz tradycyjna
lampka szampana i weselny tort. Dla Dostojnych Jubilatów Gminna Strażacka
Orkiestra Dęta przygotowała jubileuszowy koncert.
Uroczystość została upamiętniona wspólnymi zdjęciami wykonanymi przez
Macieja Kowalskiego.
Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy
i Kierownik Urzędu Stanu
cywilnego na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę
wspomnień.

W tym roku świętowaliśmy
jubileusz 50-lecia następujących par:
Haliny i Wincentego małżonków Dymek z Barcikowa.
Zofii i Mieczysława małżonków Chmielewskich z Mijakowa.
Barbary i Zygmunta małżonków Raczyńskich
z Miszewska Strzałkowskiego.
Janiny i Eugeniusza małżonków Maciejewskich z Barcikowa
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Ile razem...

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami.
Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu?
I znów upór, żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?

Dostojnym Jubilatom świętującym Złote Gody
wiersz K. I. Gałczyńskiego „ Ile razem… „
dedykuje Kierownik USC Ala Górecka.

Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?
Ile lat nad strof tworzeniem?
Ile krzyku w poematy?
Ile chwil przy Beethovenie?
Przy Corellim? Przy Scariattim?
Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.
K. I. Gałczyński.
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Urząd Gminy Słupno oraz Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupnie
zaprasza na

FESTYN GMINNY
oraz

ZAWODY STRAŻACKIE
w Wykowie, dnia 28 czerwca 2009 r.

Rada Gminy Słupno
zaprasza na

PIKNIK SPORTOWY
REKREACYJNY BIEG WIOSNY
który odbędzie się na Przystani „FLIS” w Liszynie 10 maja 2009.
Zapraszamy od godziny 11, jak zwykle na uczestników i kibiców czeka wiele atrakcji
GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY
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