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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca

oraz samych sukcesów.

Przewodnicząca 
Rady Gminy  

Elżbieta Kuchta 

Wójt Gminy Słupno
           

Stefan Jakubowski
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O pracach Rady Gminy Słupno
Od grudnia 2009 r. do kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

W pierwszym kwartale 2010 r. Rada Gminy obrado-
wała na 2 sesjach.

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Słupno odbyły się 
w dniu 26 lutego 2010 r.
Na sesji tej przyjęto informację z wykonania planu 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r. 
oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie za 2009 r.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada podjęła 13 uchwał 
w sprawach:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno  

na 2010 r.;
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Słupno;
- odrzucenia uwag do projektu zmiany zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Słupno obejmującej 
tereny położone w Cekanowie – dz.nr ew. 258/4, 
292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie dz. nr 322/3, 
w Nowym Gulczewie dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90 
wniesionych przez p. Ewę i Władysława Zalew-
skich zam. Cekanowo ul. Królewska 31, p. Barbarę 
Chutkowską zam. Cekanowo ul. Królewska 34.

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Słupno obejmującej tereny poło-
żone w Cekanowie – dz. nr 258/4, 292/1, 292/25, 
291/25, w Słupnie dz. nr 322/3, w Nowym Gulcze-
wie dz. nr 86/5, 86/6 i 90.

- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy Słupno miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych;

- nabycia gruntu położonego w Szeligach oznaczone-
go jako działka 56/12 o pow. 2522 m2;

- nabycia gruntów położonych w Słupnie oznaczo-
nych jako działki 206/11 i 206/14 o  łącznej pow. 
0,0856 ha;

- nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczo-
nego jako działka 422/7 o pow. 0,2541 ha;

- realizacji projektu systemowego „AKTYWNIEJ 
PRZEZ ŻYCIE” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji 
społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrod-
ki pomocy społecznej” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo 
świetlicy położonej w Barcikowie Gmina Słupno;

- zmiany Uchwały Nr 322/XXXIII/09 Rady Gminy 
Słupno z dnia 29.12.2009 r. w sprawie realizacji 
projektu „Dni Wsi – integracja społeczna na obsza-
rach wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- zmiany Uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy 
Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwa-
lenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Słupno;

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki 
Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 – 2015.

 Ponadto Rada Gminy dokonała analizy wpływu wy-
sokości opłat adiacenckich za 2009 rok.

W dniu 26 marca 2010 r. odbyła się XXXV Sesja 
Rady Gminy Słupno, na której min. uchwalono zmia-
ny Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r. 
oraz podjęto uchwały dotyczące nabycia gruntów 
położonych w Słupnie gm. Słupno oznaczonych jako 
działka nr 198/12, nr 205/4, 205/7, 205/12 a także 
nabycia gruntów położonych w Cekanowie gm. Słup-
no oznaczonych jako działka nr 290/12 i działka  
nr 298/3.
W czasie obydwu posiedzeń Rada Gminy wysłucha-
ła informacji z posiedzeń komisji za okres między se-
sjami oraz informacji Wójta o realizacji uchwał podję-
tych na ostatnich sesjach.
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Przybyli z całej gminy do Szko-
ły Podstawowej im. abp. Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego gdzie odby-
ły się w lutym eliminacje do XXXIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”. W zmaganiach wzięły 
udział 3 podstawówki i gimnazjum. 
Imprezę otworzyła Ala Górecka Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego  
w Słupnie.

Uczniowie zostali podzieleni  
na dwie kategorie: szkoła podstawowa  
i gimnazjum. Główna nagroda i pierw-
sze miejsce oraz wyjazd na eliminacje 
powiatowe przypadła Weronice Ma-
linowskiej z SP w Liszynie (na zdj.)  
i  Adrianowi Różalskiemu z Gimna-
zjum im. Krzysztofa Kamila Baczyń-

pożarniczy
skiego w Słupnie (na zdj.). Ko-
lejne pozycje w grupie  Szkół 
Podstawowych zajęli: Jankow-
ska Dominika drugie miej-
sce, Jankowski Bartosz trzecie 
miejsce. Natomiast wśród  gim-
nazjalistów: Jankowski Piotr 
drugie miejsce i Różalska Pau-
lina trzecie miejsce. 

Każdy z biorących udział 
w zmaganiach pożarniczych 
został nagrodzony. Młodzież 
dostała albumy, piłki, i puz-
zle. A w przerwie i na zakoń-
czenie małe co nieco… - słodki 
poczęstunek, na wzmocnienie  
i osłodę dla pokonanych. 

Emilia Adamkowska

Konkurs
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Około stu sześćdziesięciu chętnych 
bierze udział w zajęciach:
•  plastyczno malarskich,
•  edukacyjnych z językiem angielskim 

dla dzieci do 8 roku życia,
•  taneczno – ruchowych,
•  fotograficzno – filmowo – dziennikar-

skich,
•  muzyczno – wokalnych.

Zajęcia rozpoczęły się w pierwszym 
tygodniu ferii szkolnych i odbywają się 
według ustalonego harmonogramu, każ-
dy warsztat raz w tygodniu. Na każdym 
z prowadzonych warsztatów realizowany 
jest indywidualny program dostosowany 
do potrzeb i oczekiwań uczestników, któ-
ry będzie realizowany do końca czerwca 
bieżącego roku wraz ze wznowieniem po 
wakacjach. Warunkiem uczestnictwa jest 
podpisanie deklaracji i opłacanie Komi-
tetu Rodzicielskiego w wysokości dzie-
sięciu złotych miesięcznie (na potrzeby 
uczestników). Organizacją zajęć zajmuje 
się Dział Integracji Społecznej i Kultury, 
w którym można uzyskać szczegółowe in-
formacje (tel. 261-94-56).

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie

Od lutego bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Kultury w Słupnie realizuje program warsztatów dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Zajęcia warsztatowe
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Animacja jako budowanie zaufania, służba, dzielenie się…
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Proboszcz Laureatem
Animacja jako budowanie zaufania, służba, dzielenie się…

Proboszcz Parafii Słupno ks. 
Marek Zaborowski został jednym 
z sześciu Laureatów Konkursu Dla 
Animatorów Społecznych im. Hele-
ny Radlińskiej. Konkurs już po raz 
czwarty zorganizowało Stowarzysze-
nie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej wraz z Krajowym Ośrod-
kiem Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, działającym przy Centrum 
Projektów Europejskich. Patronat nad 
konkursem objęła Elżbieta Bieńkow-
ska – Minister Rozwoju Regionalne-
go.

Wyróżnienie przyznawane jest 
animatorom społecznym czyli oso-
bom które:
- pobudzają aktywność osób, grup  

i instytucji w przestrzeni publicznej;

- ożywiają społeczność lokalną ini-
cjując różnego rodzaju działania;

- pracują z wieloma grupami w śro-
dowisku lokalnym na rzecz wspól-
nego dobra bezpośrednio z miesz-
kańcami.

W dniu 10 marca na uroczystej 
III Dorocznej Konferencji na Rzecz 
Aktywizacji i Rozwoju Społeczno-
ści Lokalnych w Warszawie ksiądz 
Marek Zaborowski otrzymał dyplom  
i statuetkę wyróżnienia im. Heleny 
Radlińskiej. Odznaczenie wręczył 
profesor Wiesław Theiss z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W związku  
z otrzymaną nagrodą ks. Marek Zabo-
rowski wszedł do Kapituły Konkursu 
im. Heleny Radlińskiej.
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Byłominęło

Kolędnicy
Zaraz po świętach pod opieką ks. 
Andrzeja Pieńdyka Słupno odwie-
dzili kolędnicy. Z dobrą nowiną 
przybyli min. do Urzędu Gminy. 
Fot. Emilia Adamkowska

Lodowisko
Kto nie kręcił piruetów na tej śli-
zgawce, niech żałuje. Tym bar-
dziej, że była jeszcze bitwa na 
śnieżki i ognisko. 
Fot. Tomasz Niesłuchowski

Kulig
Pędzi, pędzi kulig niczym bły-
skawica….. a w saniach i starsi  
i młodsi dobrze się bawią.
Fot. Tomasz Niesłuchowski 

Trzy wydarzenia zorganizowane dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców gminy i księży z parafii w Słupnie



9 Głos SłupnaFotoreportaż



10Głos Słupna Z życia ŚDS

Konkurs  
– „Maska karnawałowa”

W styczniu br. Środowiskowy Dom 
Samopomocy został zaproszony do 
udziału w konkursie na „Najładniejszą 
maskę karnawałową”, zorganizowanym 
przez Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Wyszogrodzie. Konkurs ogłoszono 
dla Domów Pomocy Społecznej, Środo-
wiskowych Domów Samopomocy, oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nasi 
uczestnicy wykonali techniką gipsową 
„maskę kibica – orzeł w barwach naro-
dowych”. 

Efektowna, kolorowa maska zaję-
ła zaszczytne I miejsce. Wyelimino-
wała licznie zgłoszone i zaprezentowa-
ne prace pozostałych konkursowiczów. 
Otrzymana nagroda to zestaw filiżanek  
do kawy, skarbonka oraz dyplom.

Turniej warcabowy
Drugiego lutego w Domu Pomo-

cy Społecznej w Zakrzewie odbyły się 
eliminacje do turnieju warcabowego. 
Wzięli w nich udział uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy  
w Słupnie. Reprezentowali nas: Teresa 
Garbacz, Romana Kowalczyk, Tadeusz 
Pietrzak, Stanisław Kędzierski. 

W czołówce znalazła się Roma-
na Kowalczyk, zajmując II miejsce  
w/w konkursie. Finał rozgrywek odbę-
dzie się dziesiątego kwietnia w Płocku 
podczas turnieju „Tumska Wieża”.

Dzień Kobiet
Ósmego marca w Środowiskowym 

Domu Samopomocy nasi mężczyźni: 
uczestnicy i instruktorzy zorganizowali 
uroczysty „Dzień Kobiet”. Nie zabrakło 
upominków – Panie otrzymały własno-
ręcznie wykonane i ozdobione kwiatki 
ze sklejki. Pomocna „męska dłoń”, po-

Z życia ŚDSw Słupnie

mogła w przygotowaniu imprezy. Było 
wesoło, poetycko. No cóż Panowie! Pro-
simy o więcej takich dni! ;)))

Aktualnie
Obecnie wykonujemy wraz z uczest-

nikami prace tematyczne związane  
z nadchodzącymi Świętami Wielkiej 
Nocy, są to: palmy, koszyczki, oraz inne 
ozdoby wielkanocne wykonane z róż-
nych materiałów. Nasze wyroby arty-
styczne będzie można nabyć na kierma-
szach zorganizowanych przez instytucje 
z terenu Płocka.

Kolorowy ogródek
Mimo iż zima jeszcze trwa, uczest-

nicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Słupnie już przygotowują się 
do sezonu wiosennego. Wzorem ubie-
głorocznej uprawy wysiali do doniczek 
warzywa, kwiaty i zioła. Przeniosą je do 
gruntu z chwilą nadejścia wiosny. No-
walijki nie tylko będą ozdobą, zostaną 
również wykorzyst ane do przygotowa-
nia potraw w pracowni kulinarnej.

Zawsze 
W Środowiskowym Domu Samopo-

mocy w Słupnie znajduje się pracow-
nia rehabilitacyjna, której zadaniem jest 
usprawnianie ruchowe naszych uczest-
ników. Tu można popracować nad 
swoją kondycją fizyczną oraz zadbać  
o zdrowie i piękną sylwetkę.  Uczestnicy 
korzystają z:

Fizjoterapii(zabiegi parafiną, na-• 
świetlenia- światłoterapia),
Siłownii (ergowiosła, rowery stacjo-• 
narne).
Pracownia rehabilitacyjna czynna 

jest we wtorki i w czwartki od godz. 
8.00 do godz. -12.00 pod kierunkiem Fi-
zjoterapeuty.

Co już za Nami?
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Nasz kwartalnik  
– gazetka wewnętrzna
W tym roku planujemy wydawanie 

gazetki – kwartalnika, którą będą re-
dagowali uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Słupnie współ-
pracując z instruktorami. 

Obecnie trwają burzliwe dyskusje, 
dotyczące informacji, jakie będą za-
mieszczane w kwartalniku oraz jaki ty-
tuł będzie nosiła gazeta. Trzymajcie za 
nas kciuki! 

Dzień otwarty w ŚDPS
W czerwcu podczas Dnia Aktywnej 

Społeczności, w ŚDS w Słupnie odbę-

Instruktorzy ŚDS w Słupnie
Ewa Rajska

Marek Cupała

Plany

dzie się „Dzień Otwarty Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Słupnie”

Zainteresowani będą mogli zapo-
znać się z funkcjonowaniem placówki, 
zobaczyć nasze prace, poznać metody  
i techniki wykorzystywane w poszcze-
gólnych warsztatach. Prowadzony bę-
dzie również kiermasz, na którym  
do nabycia będą prace wykonane przez 
naszych uczestników. Do czego gorąco 
zachęcamy!

POŻEGNIANIE
3 marca 2010 roku w kościele parafialnym w Święcieńcu  

pożegnaliśmy uczestniczkę  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie

Panią

Teresę Podwiązkę
z którą byliśmy bardzo zżyci,

która aktywnie uczestniczyła w życiu ŚDS,  
była jedną z aktorek grupy teatralnej ,,A było to tak...’’,  

należała również do Klubu Seniora

Rodzinie i Najbliższym 
składamy najserdeczniejsze wyrazy żalu i współczucia

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie
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Projekt realizowany przez Stowarzyszenie CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) 
w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego, który koordynuje Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym 
udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Sieć współpracy i partnerstwa
 – Niemcy, Polska, Ukraina

Celem projektu jest poszerzenie za-
kres wiedzy i umiejętności w obszarze 
aktywizacji społeczności lokalnych 
uczestników projektu z Ukrainy, Pol-
ski i Niemiec. Taki model pracy Sto-
warzyszenie CAL (Centrum Aktyw-
ności Lokalnej) wspólnie z partnerem  
z Niemiec wypracowało i systematycz-
nie rozbudowuje w oparciu o wartości 
i rozwiązania sprawdzone w sektorze 
organizacji non-profit i instytucji sa-
morządowych od wielu lat. W ramach 
projektu  chcemy zweryfikować możli-
wości pracy metodą CAL, która opiera 
się na kompleksowym wdrażaniu ak-
tywizujących form pracy w środowi-
sku lokalnym. Zakładamy również, że  
w ramach projektu uda nam się włą-
czyć partnera z Ukrainy do międzyna-
rodowej pracy partnerskiej, co umożli-
wi transfer wiedzy do naszego partnera 
od organizacji z UE, które od wielu lat 
pracują  w obszarze pobudzania inicja-

tyw społecznych i rozwoju lokalnego. 
Nasze wysiłki będą skierowane na wy-
kształcenie 10 zespołów, gdzie współ-
praca partnerska będzie jedną z głów-
nych zasad działania. Uwzględniamy 
w swoich założeniach również fakt,  
że żyjemy w coraz bardziej współza-
leżnym świecie. W związku z tym, pro-
blemy lokalne nie mogą być rozwiązy-
wane w oderwaniu od ponadlokalnych 
czynników, a możliwość weryfikowa-
nia własnych postępów na podstawie 
doświadczeń partnerów z innych kar-
jów wnoszą ogromną wartość do co-
dziennej pracy.

Jednym z etapów projektu było 
5-dniowe spotkanie w gminie Słup-
no, które odbyło się w dniach 31.01 
– 05.02.2010 r. W spotkaniu wzięło 
udział 11 przedstawicieli NGO (czyli 
No Governmental Organization ozna-
cza organizacje pozarządowe nie na-
stawione na zysk, działające najczęściej 

na rzecz lokalnej społeczności), samo-
rządu terytorialnego oraz dziennikarzy 
z Ukrainy, 2 przedstawicieli Organiza-
cji Paritätische Akademie z Niemiec. 
Gospodarzami wizyty był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury, 
który zadbał o całościowy Program me-
rytoryczny tego spotkania. W ramach 
programu odbyło się spotkanie „Labo-
ratorium współpracy” w trakcie którego 
zostało zaprezentowane doświadczenie 
działanie partnerstwa „Nasza 19”.

Partnerzy z Ukrainy bardzo cie-
pło odzywali się o pracy swoich pol-
skich kolegów, podkreślając, że to co 
zobaczyli w Polsce zainspirowało ich 
do nowych pomysłów i inicjatyw, któ-
re chcieliby zrealizować po powrocie 
w Czernichowie. Zwrócili szczególną 
uwagę na relacje partnerskie pomię-
dzy bardzo różnymi partnerami Gmi-
ny Słupno: samorządem, organizacjami  
i lokalnymi przedsiębiorcami.   

Goście z Ukrainy
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Roboczy Program wizyty studyjnej 31.01.2010 – 05.02.2010

 – Niemcy, Polska, Ukraina

Spotkanie ,,Laboratorium współpracy’’. Zaproszeni goście oraz ks. Marek Zaborowski

14.00 obiad (plebania)
Zwiedzanie kościoła z XVII wieku  • 
i epicentrum
Działalność społeczna kościoła, wo-• 
lontariat.
Przejazd do Cekanowa• 

- pokaz kowalstwa 
- prezentacja partnerstwa lokalnego 
„Nasza 19”
- prezentacja akcji obywatelskiej „dala 
bezpieczeństwa drogi krajowej nr 62”
- spotkanie z naczelnikiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cekanowie – Zbi-
gniewem Dziecinnym 
- prezentacja inicjatyw społecznych  
w Cekanowie
19.30 Kolacja z muzykowaniem

WTOREK 02.02.2010
8.00  śniadanie
9.00  wyjazd do Płocka
9.30  zwiedzanie Liceum Ogólnokształ-
cącego w Płocku im Marszałka S. Mała-
chowskiego
          Prezentacja teatru integracyjnego 
młodzież – niepełnosprawni
10.30 zwiedzanie śladami historii Płoc-
ka (katedra, muzeum diecezjalne i mu-
zeum mazowieckie)
12.30 wyjazd do Cekanowa, inicjatywy 
lokalne
13.00 obiad Zajazd „pod szczęśliwą 
gwiazdą”
14.00 GOPSiK, prezentacja działań 
ośrodka

NIEDZIELA 31.01.2010
15.00 wyjazd z Warszawy
17.00 - 18.00 przyjazd Holendry 21
19.00 kolacja

PONIEDZIAŁEK 01.02.2010
8.30 śniadanie
9.30 wyjazd
10.00 przyjazd do Słupna

spotkanie z P. Stefanem Jakubowskim • 
–Wójtem Gminy Słupno w Urzędzie 
Gminy Słupno ul. Miszewka 8a
zwiedzanie kompleksu szkół (Szkoła • 
Podstawowa w Słupnie i Gimnazjum 
w Słupnie)
Spotkanie z dyrektorami szkół P. Be-• 
atą Jakowską i Jerzym Ogonowskim 
– prezentacja projektu realizowanego 
przez szkołę „Młodzi liderzy eduka-
cji”
Prezentacja działań szkoły jako part-• 
nera– rola i funkcje zespołu interdy-
splinarnego w działaniach na rzecz 
rodziny
Zwiedzanie Gminnego Ośrodka Po-• 
mocy Społecznej i Kultury w Słupnie 
i Gminnej Biblioteki
- wspólne warsztaty na pracowni ar-• 
tystycznej prowadzone przez instruk-
torów terapii zajęciowej Środowisko-
wego Domu Samopomocy;
- Spotkanie z p. Joanną Augustow-• 
ską – Dyrektorem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie 

WARSZTATOWO
16.30 Prezentacja projektu ,,M jak Mi-
szewko” +zwiedzanie kościół,
17.30 zwiedzanie siedziby OSP Mi-
szewko.

19.00 kolacja Holendry

ŚRODA 03.02.2010
8.00 śniadanie
9.30 seminarium „Laboratorium Współ-
pracy”, sala obrad Urzędu Gminy  
w Słupnie (prezentacja Niemcy, Ukra-
ina, Słupno, F L Z P)
13.30 Obiad ,, Pod szczęśliwą gwiazdą”
14.30 Czas wolny w Płocku ( dwie gru-
py - Niemcy ul. Tumska, Ukraina – cen-
trum handlowe Wisła)
18.00 Kolacja integracyjna 

CZWARTEK 04.02.2010
8.00 śniadanie
9.00 ZIARNO, warsztaty integracyjne  
13.00 Obiad ekologiczny
14.00 Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 
,,Młodzi razem”
16.00 Sanktuarium MB
16.30 Dom Darmstadt
19.00 Kolacja ,,Pod Strzechą”, KON-
CERT 

PIĄTEK 05.02.2010

Wyjazd
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Klub
seniora

Na terenie gminy Słupno już od dłuż-
szego czasu pod płaszczem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie działa Klub Seniora. Skupia on 
około  pięćdziesięciu  uczestników którzy 
cyklicznie spotykają się w  każdą pierw-
szą środę miesiąca o godz. 13:00 w Świe-
tlicy Urzędu Gminy w Słupnie. Klub ma 
charakter otwarty więc każdy senior/ se-
niorka z terenu Gminy mogą czuć się za-
proszeni do uczestnictwa w gronie osób 
o podobnych zainteresowaniach i pa-
sjach. Uczestnictwo w klubie daje moż-
liwość rozwoju własnych zainteresowań  
a także umożliwia skorzystanie z różnych 
form spędzania czasu wolnego takich 
jak: imprezy okolicznościowe lub wspól-
ne wyjazdy integracyjne.

Okazuję się że znalazł on już swych 
naśladowców, idąc za przykładem klubu 
ze Słupna, zawiązała się Grupa Kobiet 
Aktywnych ze wsi Borowiczki Pieńki. 
Panie spotykają się od listopada 2009r., 
minium raz w miesiącu. Wspólnie or-
ganizują wieczorki Andrzejkowe, spo-
tkania wigilijne a także inne imprezy 
dzięki którym mają możliwość integra-
cji ze społecznością lokalną.  Dwunaste-
go marca odbyło się pierwsze spotkanie 
grupy inicjatywnej Seniorów z Liszyna, 
którzy planują realizować podobny pro-
gram na swoim terenie.

Jak widać jesień życia nie musi 
oznaczać samotności i zamknięcia się  
w czterech ścianach własnego domu. 
Drodzy seniorzy idąc za przykładem 

swoich kolegów i koleżanek z terenu na-
szej gminy dołączcie do nas. Serdecznie 
zapraszamy!

Opiekę nad Klubem Seniora w Słup-
nie i Grupą Kobiet Aktywnych z terenu 
Borowiczek Pieniek oraz grupą z Liszy-
na sprawuje Dział Integracji Społecznej 
i Kultury Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Kultury w Słupnie

Wojciech Kuchta

Wszelkich informacji udzielamy  
pod nr : 24 261 94 56  

Od pn. do czw. w godzinach  
7:15 – 15:15

W piątki w godz. 7:15 -17:00 
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Kurs rozpoczął się spotkaniem w sali 
Urzędu Gminy w Słupnie. Uczestniczki 
zapoznały się z programem oraz wzię-
ły udział w warsztatach stanowiących 
wstęp do Kursu. 

16 lutego w ramach Szkoły Ludo-
wej uczestniczki wyjechały na zajęcia 
do Grzybowa, niewielkiej miejscowości 
koło Słubic. Podczas wizyty w Stowarzy-
szeniu Ekologiczno–Kulturalnym kobie-
ty wzięły udział w spotkaniu z przedsta-
wicielami gospodarstw ekologicznych, 
wypieku prawdziwego chleba razowe-
go, zwiedzaniu zagrody oraz prezenta-
cji codziennej działalności Stowarzysze-
nia. Nie zabrakło wspólnego śpiewania 
i poczęstunku z wy łącznie ekologicz-
nych produktów. Podczas zajęć uczyły 

Kurs Szkoły Ludowej
w Gminie Słupno

15 lutego 2010 roku dla kobiet z terenu gminy Słupno rozpoczął się dwumiesięczny Kurs Szkoły 
Ludowej. Około 15 kobiet z Wykowa, Liszyna, Bielina, Barcikowa bierze udział w zajęciach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Ekologiczno– Kulturalne ZIARNO z Grzybowa. W ramach Szkoły 
Ludowej zaplanowano szereg zajęć z zakresu: ekologii i zdrowia, rękodzieła, sztuki tradycyjnej, 
kuchni i zdrowia.

się kiełkowania roślin, naturalnych spo-
sobów radzenia sobie ze szkodnikami  
w przydomowych ogródkach oraz tań-
ca. Uczestniczki pełne wrażeń zabrały  
ze sobą wypieczony przez siebie chleb. 

Kolejne spotkania poświęcone były 
warsztatom psychologicznym oraz zaję-
ciom rękodzielniczym. Prace wykonane 
podczas zajęć zostaną zaprezentowane 
na wystawie, która zostanie zorganizo-
wana na zakończenie Kursu. W dniu 
29 marca br. w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej i Kultury w Słupnie. 
Szczególnym dniem na Kursie Szkoły 
Ludowej było spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Na uczestniczki kursu czekają 
jeszcze zajęcia z gotowania, florystyki 
i ceramiki. 



Głos Słupna 16 Kultura

Celem głównym projektu „AKTYW-
NIEJ PRZEZ ŻYCIE”  było zwiększe-
nie aktywności społecznej i zawodowej 
osób nieaktywnych zawodowo-zagro-
żonych wykluczeniem społecznym oraz 
ich najbliższego otoczenia i ukazanie 
nowych form aktywności.

Cele szczegółowe projektu :
wzmocnienie psychiczne,• 
zwiększenie samooceny, poczu-• 
cia własnej wartości, motywacji do 
działania,
wyposażenie w podstawowe kompe-• 
tencje społeczne,
zwiększenie wiedzy, umiejętności • 
w zakresie rozwiązywania codzien-
nych problemów,
wzrost motywacji podopiecznych do • 
większej aktywności społecznej i za-
wodowej,
zwiększenie samodzielności i zarad-• 
ności,
wzrost umiejętności organizacji do-• 
brej i sprawnej opieki nad dziećmi,
wspieranie i promowanie integra-• 
cji środowiskowej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełno-
sprawnych,
przeciwdziałanie wykluczeniu spo-• 
łecznemu osób niepełnosprawnych, 
młodzieży i rodzin niewydolnych 
wychowawczo,
upowszechnianie dialogu społeczne-• 
go.

Beneficjenci ostateczni  
projektu to:

9 osób niepełnosprawnych• 
4 osoby w wieku 15-25 lat zagrożo-• 
nych wykluczeniem społecznym
5 osób zatrudnionych zagrożonych • 
wykluczeniem społecznym (w tym 3 
rolników)
1 osoba bezrobotna• 
1 osoba nieaktywna zawodowo.• 

Podsumowanie projektu systemowego 
realizowanego w 2009 roku

Aktywniej przez życie

Działania podejmowane  
w projekcie :

I. AKTYWNA INTEGRACJA - za-
warto 9 kontraktów socjalnych (9 ro-
dzin korzystających z pomocy spo-
łecznej) w których zastosowano 
instrumenty aktywnej integracji w za-
leżności od potrzeb w tym :

1.instrumenty aktywizacji społecznej:
– zorganizowanie i sfinansowanie usłu-

gi wsparcia i aktywizacji rodzin mar-
ginalizowanych; zadanie wykonywali 
asystenci rodziny (2 osoby), które od-
bywały wizyty w środowisku, pracu-
jąc nad zmianą zachowań, ról i postaw 
społecznych;

- zorganizowanie i sfinansowanie tre-
ningu kompetencji i umiejętności spo-
łecznych – prowadzony przez 2 psy-
chologów,

2. instrumenty aktywizacji zdrowot-
nej :

- sfinansowano terapię rodzin (logopeda 
dla 10 dzieci z 5 rodzin, psycholog),

3. instrumenty aktywizacji zawodo-
wej :

- zorganizowanie i sfinansowanie usługi 
doradcy zawodowego dla 8 osób,

- skierowano 1 osobę na kurs asystenta 
rodziny.

Stworzono i zrealizowano Program 
Aktywności Lokalnej dla 11 osób  
w ramach partnerstwa z Teatrem Dra-
matycznym w Płocku. 

Projekt zakładał realizację PAL skie-
rowaną do 10 osób, zastosowano instru-
menty aktywnej integracji społecznej  
i zawodowej.

Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa odbywała się poprzez:

teatr integracyjny-  –  dwa razy  
w tygodniu prowadzenie zajęć te-
atralnych w Teatrze Dramatycznym 
w Płocku (objęcie uczestników te-
atroterapią, choreoterapią, filmotera-
pią, ludoterapią) 
treningi kompetencji  i umiejętno-- 
ści społecznych - prowadzone przez 
psychologa i doradcę zawodowego

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie a współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
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Cel główny treningów:
- rozwój i doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych niezbędnych w prze-
ciwstawianiu się sytuacji bezradności  
i wykluczeniu społecznemu

Cele szczegółowe prowadzo-
nych treningów

nabycie większej pewności siebie  • 
i wiary we własne możliwości
budowanie poczucia własnej warto-• 
ści
nauczenie się podstawowych zasad • 
komunikacji interpersonalnej
budowanie pozytywnego obrazu sie-• 
bie oraz motywacji do podejmowa-
nia nowych zadań
zdobywanie umiejętności samodziel-• 
nego podejmowania decyzji oraz 
skutecznego realizowania działań 

Grupa objęta programem to  sześć 
osób niepełnosprawnych i cztery osoby 
uczące się (młodzież i dzieci). Grupa te-
atralna liczy 21 osób, 11 osób objętych 
programem i 10 osób z otoczenia osób 
niepełnosprawnych. Dużą inspiracją do 
utworzenia teatru integracyjnego byli 
uczestnicy Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Słupnie oraz dzieci uczęsz-
czające na zajęcia edukacyjne i pozasz-
kolne z terenu Gminy Słupno. Spotkania 
grupy teatralnej dały możliwości wie-
lopłaszczyznowego rozwoju, poznania 
własnych możliwości atak że otwartości 
w kontaktach z innymi. Sztuka kształtuje   
wrażliwość, tolerancję, życzliwość, daje 
poczucie odpowiedzialności za siebie 
i innych. Udział w warsztatach teatral-
nych nie tylko aktywizował, był również 
płaszczyzną współpracy i integracji mło-
dzieży z osobami niepełnosprawnymi.
Patronat nad grupą aktorów amatorów 
objął Teatr Dramatyczny imienia Jerze-
go Szaniawskiego w Płocku. Spotkania  
odbywały się 2 razy w tygodniu (od lu-
tego 2009 roku do czerwca 2009 roku  
i od sierpnia 2009 r. do listopada 2009r.) 
na profesjonalnej scenie Teatru Dra-
matycznego w Płocku. Zajęcia pro-
wadził aktor Piotr Bała we współpra-
cy z instruktorami terapii zajęciowej  
ze Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Słupnie. Ogromnym osiągnięciem gru-
py teatralnej były dwie premiery na de-
skach Teatru Dramatycznego w Płocku. 
Spektakl „Anioły” miał swą premierę 
w dniu 24.05.2009 r., drugie przedsta-
wienie „Skarb” wystawiane było w dniu 
29.11.2009 r.

Kolejnym istotnym wydarzeniem 
podczas realizacji projektu był udział 
grupy teatralnej w „III Międzynarodo-
wym Przeglądzie Teatrów Muzycznych 
Osób Niepełnosprawnych” Łódź 2009 r.

Rezultaty realizowanego projektu 
systemowego „AKTYWNIEJ  PRZEZ  
ŻYCIE” to przede wszystkim wzrost 
integracji środowiskowej. U samych 
uczestników projektu rezultatem jest 
wzmacnianie psychiczne, wzrost samo-
akceptacji, samorealizacja, wzrost po-
czucia własnej wartości zdobywanie 
wiedzy i umiejętności radzenia sobie  
w życiu codziennym.

 Wszystkie zakładane w ramach zadania 
rezultaty twarde zostały osiągnięte :
 - 9 osób zostało objętych kontraktami 

socjalnymi, 
- 11 osób zostało objętych wsparciem w 

ramach programu aktywności lokalnej,
- 29 osób ukończyło trening umiejętno-

ści społecznych,
- 18 osób skorzystało z pomocy doradcy 

zawodowego,
- 1 osoba ukończyła kurs asystenta ro-

dziny,
- powstały 2 grupy samopomocowe,
- powstał teatr integracyjny,

Pomiar zakładanych rezultatów 
miękkich wskazał na ich wzrost. 
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„AKTYWNIEJ  PRZEZ  ŻYCIE” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Praca socjalna – zatrudniono pracow-
nika socjalnego, który monitorował 
zawarte w projekcie kontrakty so-
cjalne, wspierał proces rekrutacji 
uczestników projektu oraz prowadził 

pracę socjalną wśród podopiecznych 
Ośrodka. Dodatkowo uczestniczył  
w opracowywaniu map zasobów  
i potrzeb, debatach społecznych  
– realizowanych w ramach działań  
o charakterze środowiskowym.

 III – zasiłki i pomoc w naturze
    Wsparcie dochodowe (wkład własny 

finansowy do projektu) – osobom 
uczestniczącym w projekcie w ra-
mach zawartych kontraktów socjal-
nych wypłacono zasiłki celowe i za-

siłki okresowe.
IV – działania o charakterze środo-1. 
wiskowym
W ramach zadania zorganizowano - 
wyjazd integracyjny o charakterze 
rekreacyjno-turystycznym – wy-
cieczkę jednodniową do Warszawy. 

-     Opracowano mapy zasobów i potrzeb 

dla 6 miejscowości Gminy Słupno  
– Sambórz, Miszewko Strzałkow-
skie, Święcieniec, Szeligi, Rydzyno, 
Borowiczki Pieńki z uwzględnie-
niem partycypacji społecznej. 

-    Zorganizowano 6 debat społecznych 
w w/w miejscowościach dla miesz-
kańców. Powstała dokumentacja 
pozwoliła na pogłębioną diagnozę 
społeczności lokalnych, zdiagno-
zowanie głównych potrzeb i pro-
blemów mieszkańców, ich zaanga-
żowania w podejmowanie działań  
w środowisku lokalnym, odkrycie sił 
społecznych i zagrożeń, co w rezul-
tacie umożliwiło nakreślenie profi-
lu danej społeczności i priorytetów  
w podejmowaniu działań. 

-   W ramach zadania zorganizowano 
trening umiejętności społecznych 
dla 10 osób.

 -   Wszystkie zakładane w ramach za-
dania rezultaty zostały osiągnięte: 10 
osób ukończyło trening umiejętności 
społecznych, powstała grupa samo-

pomocowa, zorganizowano 6 debat 
społecznych, powstało 6 map zaso-
bów i potrzeb – diagnozy lokalne.

3. Wydanie publikacji materiału badaw-
czego jako działanie wspierające ini-
cjatywy obywatelskie na podstawie 
stworzonych w 6 wioskach „Map za-
sobów i potrzeb” – analiza lokalnych 
problemów,

- zorganizowanie spotkania promo-
cyjnego dla 200 osób.

Wszystkie zakładane w ramach za-
dania rezultaty zostały osiągnięte : wy-
drukowano materiał badawczy – opis 
działań podjętych w projekcie (mapy za-
sobów i potrzeb upowszechniające dia-
log społeczny); zorganizowano spotka-
nie promocyjne.

W ramach projektu osiągnięto 
wszystkie zakładane rezultaty 

m.in. :
-   9 osób zostało objętych kontraktami 

socjalnymi, 
-   11 osób zostało objętych wsparciem 

w ramach programu aktywności lo-
kalnej,

-   29 osób ukończyło trening umiejętno-
ści społecznych,

-   18 osób skorzystało z pomocy dorad-
cy zawodowego,

-   1 osoba ukończyła kurs asystenta ro-
dziny,

-   powstały 3 grupy samopomocowe,
-   zorganizowano 6 debat społecznych,
-   powstało 6 map zasobów i potrzeb – 

diagnozy lokalne,
-   powstał teatr integracyjny,
-   wydrukowano 400 sztuk materiału 

badawczego  - opis działań podjętych  
w projekcie – mapy zasobów i potrzeb 
upowszechniające dialog społeczny.

Rezultaty miękkie zbadane zostały 
w ramach każdego z zadań niezależnie, 
wszystkie zostały osiągnięte.

 

Tekst: Katarzyna Gawłowska
Fot.: Hubert Krześniak. 



Zwyczajne życie
w Liszynie

W niedzielę 7 marca odbyła się pro-
mocja tomiku poetyckiego pod tytułem 
„Zwyczajne życie”, autorstwa Anny 
Włochowskiej. Na współorganizowane 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Kultury w Słupnie spotkanie 
przybyli mieszkańcy, zaproszeni goście, 
przyjaciele autorki. „Zwyczajne życie” 
to drugi tomik poetycki w dorobku ar-
tystycznym Anny Włochowskiej, wyda-
ny przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych w War-
szawie. Była to pierwsza promocja no-
wego zbioru liryków.

Jakub SiwekOd prawej autorka tomiku ,,Zwyczajne życie’’ Anna Włochowska  
i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta

Głos Słupna19Kultura
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Urząd Gminy w Słupnie informuje, że w dniach 6 -7 kwietnia (w godz.  
9 30 – 15 00) w Urzędzie Gminy w Słupnie w świetlicy wiejskiej (wejście od 
ulicy Miszewskiej), pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będą przyjmowali od rolników z terenu gminy Słupno wnioski o przy-
znanie płatności bezpośrednich. 

Wszyscy rolnicy z terenu gminy Słupno, zainteresowani pomocą przy wy-
pełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie mogą zgłaszać się do przedsta-
wiciela MODR w Płocku (tel. 24 267-95-76) lub pracownika Urzędu Gminy 
w Słupnie (tel. 24 267-95-81).

Informacja dla rolników  
gminy Słupno

Szanowni mieszkańcy Gminy Słupno!

Zapraszamy do udziału 
w Centrum Integracji Społecznej w Słupnie

w ramach projektu

„AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Centrum oferujemy uczestnikom w okresie 
od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.:

szkolenia zawodowe• 
poradnictwo zawodowe i psychologiczne• 

Każdy uczestnik otrzymuje:
świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych • 
(717 zł brutto)
zapewniamy również opiekę nad dziećmi uczestników projektu • 
w trakcie trwania zajęć

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Słupno:
bezrobotnych• 
osób niepełnosprawnych• 

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ W CZERWCU 2010 R.
Wszelkich informacji udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury
w Słupnie

ul. Warszawska 26a
Tel. 024 261 – 91 - 78
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Celem głównym projektu jest promocja integracji społecz-
nej na terenie gminy Słupno oraz wsparcie inicjatyw lokalnych. 

Cele szczegółowe natomiast to:
-  zwiększenie stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie 

samoorganizacji i podejmowania inicjatyw lokalnych, 
- zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców obszarów 

wiejskich w zakresie korzyści płynących z partnerstwa,
- pojawienie się mechanizmów wyzwalających aktywność lo-

kalnych liderów,
- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dzia-

łań promocyjnych wśród przedstawicieli sołectw,
-  zwiększenie integracji społecznej na terenie gminy Słupno, 
- zwiększenie  poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu 

społecznym swojej miejscowości,
- zwiększenie  liczby  oddolnych inicjatyw lokalnych.

Osoby do których skierowane jest wsparcie to 17 przedsta-
wicieli sołectw, lokalni liderzy gminy Słupno oraz jej mieszkań-
cy. Wezmą oni udział w „Dniach Wsi” (imprezy promujące in-
tegrację społeczną, będą zorganizowane w 17 sołectwach) oraz 
imprezie promującej integrację społeczną w gminie Słupno.

Okres realizacji projektu: 01.03.2010 r. – 31.07.2010 r.
Kwota dofinansowania projektu: 49 940,00 zł.

Projekt zakłada  podjęcie  następujących działań:
1) „Integracja społeczna na obszarach wiejskich” - 1 dniowe 

szkolenie dla 17 B.O. 
2) Spotkanie wstępne dla 17 B.O.  mające na celu omówienie 

szczegółów zorganizowania i przebiegu „Dni Wsi” - imprez 
promujących integrację społeczną organizowanych w po-
szczególnych sołectwach gminy  Słupno.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie rozpoczął nowy projekt

Dni Wsi – integracja społeczna na obszarach wiejskich
to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII  Promocja 
integracji społecznej ,VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji reali-
zowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie.

3) Zorganizowanie „Dni Wsi” - imprez promujących integra-
cję społeczną organizowanych w poszczególnych sołectwach 
gminy Słupno. Za organizację imprez w poszczególnych so-
łectwach odpowiedzialni będą uczestnicy projektu - przedsta-
wiciele sołectw, lokalni liderzy gminy Słupno, którzy włączą 
do swych działań mieszkańców swoich miejscowości. Jeżeli 
któreś z sołectw nie podejmie się zorganizowania imprezy, 
środki finansowe przyznane temu sołectwu mogą być wyko-
rzystane przez inne sołectwa.

4) Współudział w organizacji corocznej imprezy promującej in-
tegrację społeczną w gminie Słupno, która ma na celu pobu-
dzenie do działania i zacieśnienie więzi między wszystkimi 
grupami społecznymi. Impreza  ta, organizowana jest w ra-
mach inicjatywy „Czerwiec Aktywnych Społeczności” przy 
wsparciu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) w Warsza-
wie. Udział w tej imprezie będzie podsumowaniem „Dni 
Wsi” organizowanych w poszczególnych sołectwach oraz 
będzie miał na celu pobudzenie wszystkich mieszkańców 
gminy do udziału w organizacji tego typu inicjatyw.

Mamy nadzieję jako pomysłodawcy, że realizacja projek-
tu „Dni Wsi – integracja społeczna na obszarach wiejskich”  
w znacznym stopniu wpłynie na zjednoczenie, budowanie wię-
zi oraz aktywizację i samoorganizację mieszkańców naszej  
gminy.

Katarzyna Sobiecka

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  i Kultury w Słupnie
Tel. 24 261-91-78



Zawody
Tenis stołowy

sportowe

31 stycznia na Hali Sportowej w Słupnie 
rozegrany został Turniej Tenisa Stoło-
wego o Puchar Komendanta Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Słup-
nie.
I miejsce zajął Tomasz Piórkowski z OSP 
Miszewko Strzałkowskie, II miejsce Mi-
chał Olczak z OSP Święcieniec, III miej-
sce Adam Dziecinny z OSP Cekanowo.

Siatkówka
21 marca  również na Hali Sportowej  
w Słupnie odbył się Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Prezesa ZOG OSP w Słup-
nie.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce OSP Święcieniec
II miejsce OSP Cekanowo
III miejsce OSP Słupno
IV miejsce OSP Gulczewo

22Głos Słupna Sport
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Kilogramy
 zrzuć!!!

Nadeszła wyjątkowo długo oczeki-
wana w tym roku wiosna. Sroga zima 
i bardzo dużo śniegu nie zachęcały  
do biegania, czy jazdy na rowerze, ale 
amatorom sportów zimowych i dys-
cyplin rozgrywanych w hali nie prze-
szkodziło to w utrzymaniu sportowej 
formy. Dlatego zachęcam gorąco tych, 
którzy zimą znaleźli tysiąc powodów 
by nie popracować nad swoją spraw-
nością fizyczną (wagą?!), by przygoto-
wali rowery, buty sportowe, rolki, hu-
lajnogi itp.

Wycieczki po pięknych terenach 
leśnych i nadwiślańskich naszej urokli-
wej gminy mogą być znakomitą okazją 
do rozmów rodziców z dziećmi, przy-
jaciółmi, znajomymi. W czasach kie-
dy nieustannie pędzimy zapominając  
o najbliższych i sobie. Jestem przeko-
nany, że w dobrej formie spotkamy się 
w maju na Gminnym Biegu Wiosny.  
A dla potwierdzenia, że zimowe dys-
cypliny też są fajne doświadczyłem 
tego osobiście biorąc udział w pięk-
nej imprezie, która odbyła się w cu-
downej scenerii. Był to Bieg Piastów 
w Jakuszycach. Namówił mnie do 
tego wielokrotny jej uczestnik, miesz-
kaniec Słupna (biegacz, kolarz, rol-
karz, triathlonista, narciarz) Czesław  
Mączyński.

Andrzej Chrzanowski
Andrzej Chrzanowski Czesław Mączyński

Bieg Piastów w Jakuszycach



ZAPRASZAMY !!!

Dzień Aktywnej Społeczności 2010
13 czerwca, godz. 14.00

Partnerstwo Lokalne NASZA 19 już po raz kolejny organizuje 
imprezę w ramach kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności.  
W tym roku główna impreza integracyjna odbędzie się w niedzielę 
13 czerwca. W dniu poprzedzającym będą miały miejsce zawody 
sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Słupno. 

W programie imprezy: 
- występy dzieci, 

- warsztaty pracowni krawieckiej oraz artystycznej 
- kiermasze i wystawy prac wykonanych przez osoby 

niepełnosprawne, 
- zawody sołeckie, loteria fantowa, 

- występ zaproszonych artystów, a szczególnie  

Kabaretu Pod Wyrwigroszem
godz. 20.30

Urząd Gminy Słupno 
Wraz z Zarządem Oddziału Gminnego OSP w Słupnie  
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Kultury 
w Słupnie
zapraszają na 

Festyn Gminny,
Zawody Strażackie
oraz koncert zespołu  
„Czerwone Gitary”
Wykowo, 4 lipca 2010 r.


