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Głos Słupna

2 Sesje Rady Gminy

O pracach Rady Gminy Słupno
II kwartał 2009 r.

Od ukazania się ostatniego Biuletynu „Głos Słupna” Rada Gminy obradowała na 4 sesjach.
XXV sesja odbyła się 20 kwietnia br. i była poświęcona przede wszystkim podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Młodzi liderzy edukacji.” Podjęcie uchwały było niezbędne do otrzymania
środków finansowych w wysokości 50 tys. zł, o jakie wystąpiła Dyrektor Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie na realizację zajęć dodatkowych.
Kwiecień jest miesiącem, w którym odbywa się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy ze względu na
istotę rozpatrywanej tematyki, zwanej sesją absolutoryjną. Tego rodzaju sesja obejmuje rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta. Rada Gminy Słupno po uprzedniej wnikliwej analizie
wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy przez wszystkie stałe komisje i zapoznaniu się z pozytywną opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, w dniu 27 kwietnia 2009 r. jednogłośnie w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. Ponadto na sesji tej Rada podjęła
uchwały dotyczące: zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
i nabycia gruntu położonego w Liszynie.
XXVII sesja Rady Gminy, jaka odbyła się w dniu
18 maja 2009 r., poświęcona była podjęciu uchwał
w sprawach:
– zmian w budżecie na 2009 r.
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca
2009 r. do 30 czerwca 2010 r. dla Nowego Gulczewa
i Borowiczek-Pieniek
– likwidacji Wiejskiego Klubu Kultury w Wykowie,
– przekazania w użytkowanie sołectwu Wykowo świetlicy
położonej we wsi Wykowo Gmina Słupno.

– wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH14 08 pod
nazwą „Kampinowska Dolina Wisły”
– zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska,
– wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 14/12 położonej w Słupnie gm. Słupno,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Na sesji w dniu 3 lipca 2009 r. oprócz uchwalonych zmian w planie tegorocznego budżetu gminy, Rada
uchwaliła Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na
Lata 2009-2013 oraz podjęła uchwały w sprawach:
– realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Słupno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– realizacji projektu „Za kierownicą – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Słupno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie powyższych uchwał stanowiło wymóg formalny do złożenia wniosków o dofinansowanie w/w projektów, które nie angażują dodatkowych środków finansowych gminy.
Podczas obrad wszystkich 4 sesji radni wysłuchali
szczegółowej informacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach oraz informacji przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.
Działalność uchwałodawcza Rady Gminy w omawianym okresie sprowadziła się do podjęcia 24 uchwał.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Kuchta
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Najlepsi

z najlepszych

Dziewiętnastego czerwca we wszystkich szkołach
zabrzmiał ostatni dzwonek, obwieszczając zakończenie zajęć w roku szkolnym 2008/2009 i rozpoczęcie
upragnionych, długo oczekiwanych wakacji.
Ten jeden z najważniejszych i najpiękniejszych dni
w życiu każdej szkoły, każdego ucznia i każdego nauczyciela, obfitował w wiele wzruszających chwil.
Była w nim radość z uzyskanych wyników, były podziękowania i kwiaty dla pedagogów za ich trudną
pracę, były też łzy wzruszenia u absolwentów kończących etap nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum.

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć
słów gratulacji i uznania dla tych uczniów, których
sukcesy i osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie, zasługują na szczególne wyróżnienie.
Wójt Gminy Słupno – Stefan Jakubowski uhonorował najlepszego ucznia w każdej szkole nagrodą rzeczową o wartości 500,00 złotych oraz wręczył
dyplom z przesłaniem Marka Aureliusza: „Jeśli jakaś
rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać,
że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka,
uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie”.

W zaszczytnym gronie najwybitniejszych uczniów Gminy Słupno,
dla których rzeczy trudne okazały się możliwymi do osiągnięcia, znaleźli się:

Klaudia
Dymek

Oliwia
Klimkowska

Kamil
Solka

Piotr
Jankowski

Szkoła Podstawowa
w Święcieńcu

Szkoła Podstawowa
im. abp. Juliana
Nowowiejskiego
w Słupnie

Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego
w Słupnie

Szkoła Podstawowa
w Liszynie

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku
oraz wspaniaej pogody w te wakacyjne dni
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Zakończenie roku szkolnego
w Gimnazjum w Słupnie
W dniu 19 czerwca 2009 r. w naszej szkole odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/09. Z żalem
pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów, którzy przygotowali przepiękny montaż słowno-muzyczny na podsumowanie trzyletniego pobytu w murach naszej szkoły.
Dyrektor gimnazjum złożyła serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za pracę w mijającym roku szkolnym,
a zwłaszcza za dobre efekty tej pracy: uczniom za wysiłek włożony
w naukę, nauczycielom za zaangażowanie w wychowanie i edukację
młodzieży, rodzicom za wsparcie
szkoły we wszystkich jej działaniach statutowych, a pracownikom
administracji i obsługi za dobrą organizację i wizerunek szkoły.

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy
uznania. W tym roku 18 uczniów
otrzymało stypendia za wyniki
w nauce, a 8 stypendia za osiągnięcia sportowe.
Tak jak w ubiegłych latach wójt
gminy Słupno - Stefan Jakubowski
ufundował nagrodę dla najlepszego ucznia gimnazjum. W tym roku
otrzymał ją Kamil Solka, który
wielokrotnie reprezentował szkołę
w konkursach i zawodach sportowych; uzyskał też najwyższy
wynik punktowy z egzaminu
gimnazjalnego. Jako uczeń wzorowy otrzymał też stypendium za
wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe oraz tytuł Najlepszego
Absolwenta.
Po raz drugi w historii naszej
szkoły przyznano też Nagrodę
Dyrektora – otrzymał ją Konrad
Świderski za najlepszy wynik
egzaminu w części matematycz-

no-przyrodniczej oraz reprezentowanie naszej szkoły w konkursach
z przedmiotów ścisłych. Tytuł Prymusa otrzymała Paulina Jankowska (na zdj. z prawej) (2b), która
miała średnią ocenę 5,21.
Tytuł Sportowca Roku oraz nagrody rzeczowe, dyplomy i pamiątkowe statuetki, które wręczyła p.
Ewa Kaczorowska otrzymali: Natalia Domdalska (3a) i Piotr Kaźmierowski (na zdj. z lewej) (2a).
Uroczystość zakończyła się życzeniami wspaniałych, niezapomnianych wakacji. Dyrektor gimnazjum przypomniała raz jeszcze
młodzieży o zasadach ich bezpiecznego spędzania.
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Nagrody dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Słupnie
W dniu 19 czerwca 2009 roku w hali sportowej Szkoły
Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, by uroczyście pożegnać miniony rok szkolny.
Zgodnie z tradycją uroczystość
rozpoczęła się od przekazania
sztandaru szkoły przez ustępujący poczet sztandarowy swoim następcom. Po przywitaniu zgromadzonych przez dyrektora szkoły
tegoroczni absolwenci zaprezentowali krótki program artystyczny.
Po
występie
szóstoklasistów nastąpiło wręczenie nagród
uczniom wyróżniającym się
w nauce, sporcie i pracy na
rzecz społeczności szkolnej.
Nagród rozdano wiele, bo
i osiągnięcia uczniów w minionym roku były znaczące.
W sprawdzianie szóstoklasistów średnia szkoły według
skali staninowej mieści się
w przedziale osiągnięć bardzo wysokich. To o szczebel wyżej niż przed rokiem.
Pięciu uczniów osiągnęło
w konkursach przedmioto-

wych etap rejonowy. Udział (po
raz drugi) w Międzyszkolnej Lidze
Przedmiotowej w Płocku – rywalizacji ze szkołami z miasta i gmin
ościennych – zaowocował wieloma miejscami w czołówce (13
w pierwszej dziesiątce, jeden laureat – Karol Cieślik z klasy drugiej). Znaczące osiągnięcia odnotowali uczniowie w ogólno-

polskim konkursie języka angielskiego FOX pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adrian
Różalski z klasy szóstej wygrał finał powiatowy Konkursu Wiedzy
Pożarniczej. Po raz trzeci z rzędu
szkoła okazała się najlepsza w powiecie w konkursie rywalizacji
sportowej.
Nagrodę
Wójta Gminy Słupno dla
najlepszego
ucznia
otrzymała
Oliwia
Klimkowska z klasy szóstej. Osiągnęła
średnią ocenę roczną 5,46, zdobyła 36
punktów w sprawdzianie, jest laureatką konkursu FOX
(w nagrodę za najwyższy wynik w regionie pojedzie na
wakacyjny obóz językowy). Nagrodę
za najlepszy wynik sprawdzianu
otrzymali:Patrycja Jadczak i Jakub Wrzesień – po 37 punktów na
40 możliwych. Plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły wygrał Mateusz Kaczorowski z klasy szóstej.
Po wręczeniu nagród i życzeniach udanych wakacji, uczniowie
udali się do klas na ostatnie w roku
szkolnym spotkanie z wychowawcami, po którym w radosnych nastrojach opuścili mury szkoły, żegnając się z nią na dwa miesiące.
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Wiosna w Szkole P
Ostatnia część roku szkolnego 2008/2009 była w Liszynie szczególnie zajmująca.
Oto przegląd ważniejszych imprez, które odbyły się od marca do czerwca.

Nasza reprezentacja na konkursie czytelniczym „Pod lupą detektywa Pozytywki” organizowanym przez Książnicę Płocką
witamin uczty podczas Szkolnych Dni
Przygotowania do wspólnej, pełnej
Zdrowia

Oryginalna interpretacja „Małgośki” w wykonaniu klasy VI na III Festiwalu
Piosenki Rozmaitej

programu „Kocham Cię Polsko”
Wesoła zabawa w stylu telewizyjnego
dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja

Jedna z drużyn podczas ekologicznego rambitu z okazji Dnia Ziemi

„Wisła w poezji i fotografii” – motyw przewodni spotkania w szkolnej bibliotece z p. W. Gołębiewską i p. A. Włochowską dla uczczenia
Święta Konstytucji 3 Maja
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Podstawowej w Liszynie

ich szlaków „zielonej szkoły”

U stóp Giewontu na jednym z tatrzańsk

Czas na regenerację sił po sportowych zabawach z okazji Dnia Dziecka

Występ dzieci z oddziału przedszkolnego dla Mam podczas Ich Święta

Jeszcze tylko gratulacje oraz życzenia
od p. dyrektor, wychowawców i... zasłużone wakacje, zwłaszcza dla szóst
oklasistów, którzy osiągnęli bardzo
dobre wyniki na sprawdzianie i świadectw
ach ukończenia szkoły

W Szkole Podstawowej w Liszynie można zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko siedząc w ławce
z książką i zeszytem, czy przed komputerem. Realizacja
różnorodnych atrakcyjnych form pracy jest możliwa
dzięki dobrej współpracy dyrekcji i rady pedagogicznej
z radą rodziców oraz organem prowadzącym i nadzorującym szkołę.

Głos Słupna

8

Oświata

Przedszkolaki też mają

wakacje
W dniu 19 czerwca 2009 r. w naszej placówce
odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.
W obecności kadry pedagogicznej i licznie zgromadzonych rodziców dzieci sześcioletnie żegnały
się z przedszkolem.
Po raz ostatni zaprezentowały
bogaty program artystyczny, który
został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie dzieci otrzymały
dyplomy i upominki.
Z największym żalem rozstawaliśmy
się
zwłaszcza
z tymi dziećmi, które uczęszczały do naszej placówki już
od 3 roku życia. Rodzice wraz
z dziećmi podziękowali za
trud sprawowania opieki wychowawczo-dydaktycznej.

Wizyta w Przezmarku 9 Głos Słupna

Festyn rodzinny
w Przezmarku

5 lipca 2009 roku dzieci i młodzież
uczestniczący w zajęciach edukacyjnych
i pozaszkolnych, działających w ramach
świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno, wyjechali na dwudniową wizytę do
Przezmarku gmina Elbląg.

S

potkanie zostało zaaranżowane przez Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Przezmarku
z okazji festynu rodzinnego „Witamy Wakacje”. Wizyta rozpoczęła się od zapoznania z miejscowością i jej
zasobami regionalnymi.
Organizatorzy festynu zapewnili wiele atrakcji,
takich jak: konkurs dla dzieci – przeciąganie liny,
strzał do bramki i wiele innych, za które można było
otrzymać nagrody. Dzieci
i młodzież bawili się chustą Klanzy, grali w Twistera.
Młodsi uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z karuzeli, ślizgawek oraz skoku
w zamku. Przewidziano także ciekawe pokazy bojowego
wozu strażackiego oraz możliwość obejrzenia radiowozu
policyjnego od środka. Każdy, kto zjawił się na festynie,
brał udział w loterii fantowej
i wygrał nagrodę, a Justyna Sztejdur koleżanka z Borowiczek – Pieniek wygrała
szafkę pod telewizor (to się
nazywa mieć farta).
Całą imprezę umilały występy: szczudlarzy, mimów, żonglerów, którzy uczyli sztuki cyrkowej. Gru-

pa ta malowała także twarze i wykonywała tatuaże na
ciele. Tutaj wykazała się nasza koleżanka z Mirosławia
Lidia Korzuchowska, która
pokazała swój talent w malowaniu tatuaży.
Oprócz występów na scenie różnych miejscowych zespołów, wystąpiła również
grupa dziewczynek reprezentując naszą gminę.
Festyn
zakończyliśmy
wieczorem przy ognisku
i wspólnych opowieściach.
Drugi dzień wyjazdu obfitował również w same atrakcje. W drodze powrotnej do
domu uczestnicy wycieki zawitali do Stegny, gdzie spacerowali brzegiem morza
oraz zażywali kąpieli w morskich falach.
Wyjazd ten zostanie na długo w pamięci dzieci,
a zdjęcia będą przypominać jak dobrze się bawiły.
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Czerwiec
Aktywnych Społeczności 2009
Partnerstwo Lokalne NASZA 19 tradycyjnie już stało się organizatorem
imprezy integracyjnej dla społeczności gminy Słupno pod hasłem: „Dni
Aktywnej Społeczności 2009”. Impreza corocznie wpisuje się w ogólnopolską kampanię Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
W sobotę 6 czerwca odbyły
się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zaproszeni profesjonaliści poprowadzili zajęcia między
innymi z malarstwa, tańca, fotografii, witrażu oraz dziennikarstwa. Młodzi uczestnicy warsztatów spotkali się na wspólnym integracyjnym ognisku zorganizowanym przy parafii św. Marcina
w Słupnie.
Głównym dniem imprezy była
niedziela 7 czerwca. Na wielkiej
scenie swoje aktywności prezen-

towała społeczność gminy Słupno
oraz zaproszeni goście. Wystąpili: grupa przedszkolaków z Płocka, dziewczęca grupa taneczna ze
Słupna, Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, Domy Pomocy Społecznej, Gminna Orkiestra Dęta, Zespół Wisła. Szczególnym wydarzeniem tego dnia były
Zawody Sołeckie. Rywalizację o
Puchar Wójta Gminy wygrała drużyna Sołectwa z Cekanowa. Nie za-

brakło atrakcji w postaci stoisk,
kiermaszów, wystaw. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło
się stoisko z wyrobami z wikliny
zorganizowane przez przedstawicieli Sołectwa z Wykowa.
Dni Aktywnej Społeczności
to również możliwość spotkania z przedstawicielami innych
aktywnych społeczności. W niedzielę naszą społeczność odwiedziła liczna grupa przedstawicieli gminy Rojewo.
Czerwcową imprezę
integracyjną 2009 zwieńczył
występ
Kabaretu
Spotkanie z Balladą „My z Kopydłowa”.
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akacje
z ,,Patronem’’
Stowarzyszenie Patron w dniach od 08.08.
2009 r. do 14.08.2009 r. organizuje wypoczynek
z programem profilaktycznym uzależnień dla
dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach
edukacyjnych i pozaszkolnych w ramach świetlic
wiejskich na terenie gminy Słupno.
Wypoczynek z programem profilaktycznym
uzależnień skierowany jest do 90 dzieci i młodzieży. Zostanie podzielony na dwa etapy. Opiekę i bezpieczeństwo nad dziećmi zapewni zatrudniona wykwalifikowana kadra posiadająca
uprawnienia wymagane przez MEN.
Pierwszy etap obejmuje trzydniowy wypoczynek (dwa turnusy po 45 osób) na terenie Stanicy
Harcerskiej w Gorzewie. W trakcie trwania biwaku opiekunowie będą prowadzili zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień,
m.in.:
- pogadankę na
temat szkodliwego
wpływu nadużywania alkoholu, tytoniu
i innych substancji
psychoaktywnych na organizm młodego
człowieka,

- zajęcia tematyczno – warsztatowe na temat
mechanizmu wchodzenia w uzależnienie, skutków uzależnienia oraz pozycji osoby uzależnionej w rodzinie i społeczeństwie,
- prezentację alternatywnych metod spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież w środowisku lokalnym niwelujących chęć sięgnięcia po
substancje uzależniające, ogłoszenie konkursu
plastycznego dotyczącego alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
Podczas biwaku uczestnicy wybiorą grupę,
która zredaguje artykuł do „Głosu Słupna” dotyczący zajęć wakacyjnych z programem profilaktycznym oraz podsumowywujący wypoczynek.
Drugi etap polegać będzie na zorganizowaniu
jednodniowej wycieczki edukacyjno-krajoznawczej, mającej na celu rozbudzenie zainteresowań
oraz wskazanie sposobów i możliwości spędzania
wolnego czasu, a także wspomoże kształtowanie
postaw prospołecznych. Podczas wycieczki nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (ogłoszonego na biwaku) z uroczystym wręczeniem nagród i upominków.
Za organizację wypoczynku odpowiada Stowarzyszenie PATRON w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego.
Zadanie w zakresie organizacji różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży finansowane
jest przez Gminę Słupno.

Głos Słupna
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Nagroda dla GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupnie
laureatem konkursu PNSA
Profesjonalny Sprzedawca Roku 2008
W piątek, 19 czerwca 2009 r. w warszawskim hotelu Hilton odbyła się wielka Gala pierwszej edycji konkursu Polish National Sales Awards – Profesjonalny
Sprzedawca Roku 2008. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych sprzedawców w Polsce.
Zaplanowaną na 400 gości uroczystość otworzył
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, pan Ric Todd,
a swoje merytoryczne wystąpienia zaprezentowali
m.in. twórcy Polish National Sales Awards - Elżbieta

Pełka, i Grzegorz Kiszluk, Don Hales, założyciel brytyjskiego National Sales Awards oraz członkowie Kapituły PNSA i Komisji Sędziowskiej PNSA.
Wśród dziesięciu kategorii nagrody przyznano również w dwóch kategoriach samorządowych – Lider w
wykorzystaniu środków unijnych, oraz – Najbardziej
innowacyjne przedsięwzięcie Roku, w tej kategorii nagrodę odebrała pani Joanna Augustowska z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie nagrodzono za
całokształt działalności oparty o metodę Centrum Aktywności Lokalnej. Instytucję doceniono jako profesjonalnego dostawcę usług
społecznych. Otrzymana nagroda jest dla Ośrodka szczególnym
wyróżnieniem oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz społeczności gminy Słupno.

Festyn i zawody strażackie 13 Głos Słupna

Na wesoło i sportowo...
Stało się już tradycją, że każdego roku na stadionie w Wykowie odbywa się festyn. Tak było również teraz, 28 czerwca 2009 r. Urząd Gminy
Słupno oraz Zarząd ZOSP RP w Słupnie wspólnymi siłami zorganizowali
Festyn Gminny i Zawody Strażackie.
Impreza rozpoczęła się o godzinie trzynastej konkursem wiedzy ekologicznej, który odbył się z inicjatywy Starosty Płockiego.
Zarówno konkurs wiedzy ekologicznej, zawody strażackie jak i całą imprezę otworzył Wójt Gminy Słupno Pan Stefan Jakubowski.

Wyniki Konkursu
Wiedzy Ekologicznej
1
2
3
4
5

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Słupno
Miszewko Strzałkowskie
Gulczewo
Mijakowo – wyróżnienie
Cekanowo – wyróżnienie

Głos Słupna 14 Festyn i zawody c.d.

Przy pięknej słonecznej pogodzie, wśród licznie zgromadzonych gości i mieszkańców naszej
gminy rozpoczęli swe zmagania strażacy. Najpierw podczas wspomnianego już konkursu, a
potem prezentując swoje umiejętności, zapał
i zaangażowanie w wykonywaną pracę, podczas zawodów strażackich.

Festyn i zawody c.d. 15
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Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, w których wzięło udział 9 drużyn w tym 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wśród MDP była także drużyna żeńska z Gulczewa. Sędzią Głównym był st.
kpt. Jacek Starczewski.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

MDP dziewczęta:

Drużyny dorosłe męskie:

1 miejsce ŻDP Gulczewo, 131,64 pkt

MDP chopcy:
1 miejsce MDP Słupno, 110,11 pkt
2 miejsce MDP Słupno (młodsza)
122,51 pkt

1
2
3
4
5
6

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Miszewko, 112,53
Święcieniec, 112,67
Gulczewo, 119,57
Słupno, 143,96
Mijakowo, 154,19
Cekanowo 243,48

Głos Słupna
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Na przybyłych czekały atrakcje:
loteria w której nagrodą główną był
basen, zabawy dla dzieci (quady,
zorbing – kula sferyczna, zamek zjeżdżalnia, sumo). Gwoździem programu był godzinny koncert zespołu
FANATIC, podczas którego rozpoczęła się zabawa taneczna i trwała
do późnych godzin nocnych. Do
samego końca imprezy, grał dla
Wszystkich zespół ExBolo.

Festyn i zawody c.d. 17
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Sport

Bieg wiosny
Już szósty raz Gmina Słupno oraz Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej zorganizowały rekreacyjny Bieg wiosny. W 2006
roku Stowarzyszenie włączyło się w działania i propagowanie sportu
wśród dzieci i młodzieży, poprzez współorganizację Gminnych Biegów Przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Dzięki wspólnym wysiłkom
Urzędu Gminy w Słupnie, osób
aktywnie uczestniczących w pracach Stowarzyszenia, a przede
wszystkim dzięki zaangażowaniu
jego prezesa Pana Andrzeja Chrzanowskiego, akcja biegania z każdym rokiem, cieszy się coraz większą popularnością.

Tak było również tej wiosny.
Nad malowniczym Zalewem Liszyńskim, przy słonecznej, choć
wietrznej pogodzie pierwsi na starcie stanęli amatorzy. Przed nimi
do pokonania były 4 kilometry… z owym dystansem poradzili sobie po mistrzowsku.
Na mecie wśród Pań pierwszą była Dominika Maruszewska, natomiast wśród
Panów Michał Olczak.
W zdrowej, sportowej rywalizacji nie zabrakło również najmłodszych. Dzieci
miały do pokonania cały kilometr. Podczas pokonywania trasy były oczywiście pod opieką – towarzyszyła im Pani Anita
Kozakiewicz.
Jako ostatni wyruszyli na trasę
wytrawni biegacze, mieli oni do pokonania dystans 12 kilometrów. I jak
można się domyślać zrobili to wzorcowo. Wśród profesjonalistów najlepszymi zostali Zofia Chądzyńska
i Artur Kamiński.

Turniej siatkówki
29 marca 2009 roku w hali sportowej w Słupnie odbył się Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Słupnie.
W rozgrywkach wzięło udział
5 drużyn z których najlepszą okazała
się drużyna ze Słupna. Na kolejnych
pozycjach uplasowały się: Cekanowo 2 miejsce, Święcieniec 3 miejsce

i kolejno 4 miejsce dla Miszewka,
a 5 dla Gulczewa.
Najlepszymi zawodnikami turnieju pięciodrużynowego zostali kadrowicze drużyny OSP Słupno - Mateusz Jakubiak i Daniel Żurawski.
Odebrali oni statuetki dla Najlepszego Siatkarza.
Każda ze zwycięskich drużyn
otrzymała puchar za zajęcie I, II i III

miejsca, natomiast drużyny z lokatą IV i V odebrały puchary za udział
w turnieju.
Sędzią głównym rozgrywek był
mgr Grzegorz Gomułka.
Kapitanowie drużyn: Słupno –
Adam Dziecinny, Cekanowo – Mateusz Jakubiak, Święcieniec – Hubert
Grzybowski, Miszewko – Marcin
Kruk, Gulczewo – Adrian Grzelak.

Ogłoszenie
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ZA KIEROWNICĄ – AKTYWIZACJA ZAWODOWA
MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednostka Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Celem projektu Za kierownicą – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Słupno” jest wzrost
aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Słupno.
Projekt skierowany jest do 23 osób – mieszkańców gminy Słupno.
W pierwszej kolejności:
- osoby bezrobotne i zagrożone utratą zatrudnienia,
- rolnicy z gospodarstw niskotowarowych i ich domownicy zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagrożoną
wykluczeniem społecznym, bariery komunikacyjne
jakie nieodłącznie wiążą się z rozległością terenu i
niedostatecznie zorganizowanymi dojazdami komunikacją miejską, przyczyniają się do braku możliwości podjęcia zatrudnienia w miejscach oddalonych od miejsca zamieszkania.
Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
może przyczynić się również do podjęcia zatrudnienia.
Cele szczegółowe projektu to:
- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Słupno
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy
Słupno do otwartego rynku pracy,
- zmniejszenie zjawiska bezrobocia i zagrożenia
bezrobociem wśród mieszkańców gminy Słupno,

- zmniejszenie zjawiska zagrożenia wykluczeniem
społecznym rolników z gospodarstw niskotowarowych i ich otoczenia,
- zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Słupno do podejmowania zatrudnienia w zawodach
pozarolniczych,
- podniesienie świadomości mieszkańców gminy
Słupno w zakresie korzyści płynących z edukacji.
Podczas realizacji projektu Za kierownicą
– aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy
Słupno przewidziane jest dla beneficjentów ostatecznych projektu zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawo jazdy:
- kat. B dla 10 osób,
- kat. C dla 5 osób,
- kat. CE dla 8 osób.
wraz z jednym (pierwszym) egzaminem państwowym na prawo jazdy.
Szkolenia zostaną przeprowadzone przez uprawnioną instytucję zewnętrzną. Kurs prawo jazdy odbędzie się w pomieszczeniach projektodawcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Taka lokalizacja ułatwi uczestnikom dostęp do projektu.
Projektodawca w ramach projektu zapewnia sfinansowanie kursu prawo jazdy oraz jednego (pierwszego) egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Okres realizacji
projektu:
od 01.07.2009 r.
do 30.11.2009 r.

Głos Słupna
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Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców
gminy Słupno
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zmniejszenie zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym rolników z gospodarstw niskotowarowych i
ich otoczenia,
- zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Słupno
do podejmowania zatrudnienia w zawodach pozarolniczych,
- podniesienie świadomości mieszkańców gminy Słupno w zakresie korzyści płynących z edukacji.

Jednostka pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych.

Podczas realizacji projektu Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Słupno przewidziane zostało przeprowadzenie i zorganizowanie
dla beneficjentów ostatecznych kursów zawodowych
z zakresu:
- spawacz – 5 osób,
- operator wózków widłowych – 5 osób,
- pracownik księgowości – 5 osób,
- pracownik płacowo – kadrowy – 4 osoby.

Celem projektu Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Słupno jest wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Słupno.
Projekt skierowany jest do 19 osób – mieszkańców gminy Słupno. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną:
- osoby bezrobotne i zagrożone utratą zatrudnienia,
- rolnicy z gospodarstw niskotowarowych i ich domownicy zagrożeni wykluczeniem społecznym
W środowisku wiejskim nadaj uwidaczniają się
bariery (komunikacyjne, finansowe, pokoleniowe)
w dostępie do usług edukacyjnych. Mieszkańcy wsi
są grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, narażeni na utratę pracy, posiadający niższe wykształcenie. Zdobycie wyższych kwalifikacji
przyczyni się do podjęcia zatrudnienia.
Cele szczegółowe projektu to:
- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Słupno,
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy
Słupno do otwartego rynku pracy,
- zmniejszenie zjawiska bezrobocia i zagrożenia bezrobociem wśród mieszkańców gminy Słupno,

Kursy zostaną przeprowadzone przez uprawnione
firmy zewnętrzne. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą
w pomieszczeniach projektodawcy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Taka lokalizacja ułatwi beneficjentom dostęp do projektu. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Płocka.
Projektodawca w ramach projektu zapewnia sfinansowanie kursów oraz pokrywa koszt przeprowadzanie
wymaganych badań lekarskich (kurs zawodowy - spawacz).

Okres realizacji
projektu:
od 03.08.2009 r.
do 30.11.2009 r.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
Tel. (024) 261 91 78, Aneta Chaberek, Marta Rozmanowska

Kultura
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ANIOŁY W SŁUPNIE!
Można je spotkać na scenie, w filmie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Mowa tu
o mieszkańcach gminy Słupno – uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnikach
Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie w
wieku od 11 do 92 lat. Ich pasją za sprawą aktora płockiego teatru Piotra Bały stał się teatr.
Tytuł „Anioły” to alegoria – aktorzy w swoich kostiumach wyglądem przypominają niebiańskie istoty.
Akcja dzieła rozgrywa się w domu starców, wśród ludzi samotnych, „niczyich” – odsuniętych przez najbliższych. Przenoszą się oni wspomnieniami do czasów
swojej młodości. Sceny z ich życia, do których sięgają pamięcią można zaobserwować na telebimie podczas
spektaklu.
„Anioły” to już drugi spektakl wyreżyserowany przez
Piotra Bałę, pierwszym było: ”Spotkanie”, którego premiera odbyła się w grudniu 2008 r. na scenie Teatru
Płockiego im. Jerzego Szaniawskiego. Ta historia również łączyła teatr z elementami filmowymi. Najpierw na
podstawie „Pastorałki” Schillera został nakręcony krótki film. Akcja filmu toczy się na ulicach Płocka. Akto-

rzy występują w strojach z epoki, a opowiedziana jest
w nim historia biblijna. Film został później wykorzystany w finałowej scenie spektaklu, kiedy to zgromadzone w schronisku turystycznym osoby oglądają efekt
swej pracy. Do schroniska przyjechali na casting do filmu – ta ich wycieczka jest ucieczką od codzienności, od
zmartwień i problemów, z którymi borykają się każdego
dnia. Jest swego rodzaju przygodą i spotkaniem.
To w naszej gminie nowość, dzięki pozyskaniu środków i wdrożeniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie projektu „AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nasi mieszkańcy mogą
stać się artystami, wystąpić na scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – teatru
z tradycjami, którego historia rozpoczyna się w 1812
roku.
Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy jest to ogromne przeżycie, odkryli w sobie pasję tworzenia – grupa artystyczna, w której działają daje
im szansę na samorealizację i spełnienie czyniąc ich
jednocześnie aktywnymi uczestnikami życia społecznego w gminie.
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Historia – Gulczewo

(...) Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi (…)

T

ak piękny obraz polskich siedzib
szlacheckich z początku XIX w zaprezentowała nam Adam Mickiewicz.Również
na terenie Gminy Słupno zachowały się
ruiny ongiś pięknej siedziby rodu Bontemps, a następnie rodu Chotomskich.
Ruiny dworu, który pod rządami tych właścicieli przeżywał czasy swej świetności,
a w opinii ówczesnego społeczeństwa
stanowił kwintesencję polskości. Do dnia
dzisiejszego świadectwem minionych
wydarzeń jest Zabytkowy Park podworski, resztki dawnej zabudowy oraz dwa
stawy i wyspa. Dawny splendor to już
echo przeszłości, ale spacerując wśród
starych drzew można poczuć ducha
tamtej epoki, a dla każdego kto interesuje
się zabytkami, historią, a przede wszystkim jest miłośnikiem starych dworów taki
spacer będzie atrakcją.

Kalendarz imprez
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KALENDARZ
IMPREZ CAŁOROCZNYCH
1. Bieg wiosny (kwiecień), Organizator:
Urząd Gminy Słupno, Stowarzyszenie
na rzecz społeczności lokalnej
2. Piknik Rodzinny w Święcieńcu, Organizator: Szkoła Podstawowa w Święcieńcu i Rada Rodziców
3. Otwarcie sezonu żeglarskiego 2009 na
przystani wodnej Flis w Liszynie (maj),
Organizator: Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis”
4. Czerwiec Aktywnych Społeczności
(czerwiec) Organizator: GOPS, Nasza19:
5. Wianki – przystań wodna Flis w Liszynie
(czerwiec) Organizator: Stowarzyszenie
Wodniaków Gminy Słupno „Flis”
6. Festyn Gminny i Zawody Strażackie Organizator: Urząd Gminy Słupno i ZOSP
RP w Słupno
7. Dzień Wodniacki przystań wodna Flis
w Liszynie (czerwiec) Organizator: Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno
„Flis”

8. Regaty Wioślarskie o puchar Wójta
Gminy Słupno (wrzesień) Organizator:
Urząd Gminy Słupno i Stowarzyszenie
Wodniaków Gminy Słupno „Flis”
9. Regaty Kajakowe o Puchar Prezesa Stowarzyszenia FLIS (wrzesień) Organizator: Urząd Gminy Słupno i Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis”
10. Zamknięcie sezonu żeglarskiego 2009
na przystani wodnej Flis w Liszynie
(październik) Organizator: Urząd Gminy Słupno i Stowarzyszenie Wodniaków
Gminy Słupno „Flis”
11. Bieg Jesieni (październik) Organizator:
Urząd Gminy Słupno, Stowarzyszenie
na rzecz Społeczności lokalnej
12. Spotkania z poezją; Spotkania z pisarzami – imprezy organizowane przez Bibliotekę w Słupnie przez cały rok. Najbliższe Spotkanie z poezją wrzesień.
Spotkanie z pisarzami początek grudnia
2009.

Gminny biuletyn informacyjny - informator Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ,,Głos Słupna’’
Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel. (024) 267-95-81, e-mail: ug@slupno.eu
Redaguje: Emilia Adamkowska, druk: Laser-Graf, Płock, tel. (024) 262-03-84
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Głos Słupna

24

