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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań.

Przewodnicząca Rady Gminy  

Elżbieta Kuchta 

Wójt Gminy Słupno
           

Stefan Jakubowski

Słupno, 24 grudnia 2010 r.
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Komisja Rewizyjna
Jadwiga Biernat – Przewodnicząca Komisji
Zbigniew Pielat  
–Zastępca Przewodniczącej Komisji 
Andrzej Banasiak
Lech Doliński
Jan Stefański

Komisja Budżetu i Rolnictwa
Zygmunt Majewski – Przewodniczący Komisji
Bożena Grzybowska  
–Zastępca Przewodniczącego Komisji
Michał Drajkowski
Andrzej Dzięgielewski 
Krzysztof Szałkowski  

A po wyborach...

Stefan Jakubowski ponownie  
(6 kadencja) wójtem Gminy Słupno. 
Zagłosowały na niego 1533 osoby, 
zdobył 59,72 proc. głosów. Drugi był 
Tomasz Wiktorowski (21,85 proc.), 
trzeci - Arkadiusz Kozimiński (18,43 
proc.). Największe poparcie wójt Ja-
kubowski uzyskał w lokalu wybor-
czym w Mijakowie (78 proc.), naj-
niższe - w Nowym Gulczewie (46,59 
proc.).

Przewodnicząca Rady Gminy  
– Elżbieta Kuchta
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
– Dariusz Kępczyński

Radni:
Andrzej Banasiak
Jadwiga Biernat
Lech Doliński
Michał Drajkowski

Rada Gminy Słupno 2010-2014
Zbigniew Dziecinny
Andrzej Dzięgielewski
Bożena Grzybowska
Stanisława Jaroszewska
Zygmunt Majewski
Jerzy Pęcherzewski
Zbigniew Pielat
Jan Stefański
Krzysztof Szałkowski

Komisje Rady Gminy Słupno:
Komisja Oświaty, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa
Zbigniew Dziecinny  
– Przewodniczący Komisji
Stanisława Jaroszewska  
–Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dariusz Kępczyński
Jerzy Pęcherzewski

Komisja ds. Współpracy z Wójtem
Dariusz Kępczyński  
– Przewodniczący Komisji
Jadwiga Biernat
Zbigniew Dziecinny
Zygmunt Majewski

Rada Gminy Słupno kadencji 2010 – 2014. Od lewej siedzą: Biernat Jadwiga, Kuchta Elżbieta – Przewodnicząca Rady Gminy, Kępczyński Dariusz – Za-
stępca Przewodniczącego Rady Gminy, Banasiak Andrzej
Stoją od lewej: Pęcherzewski Jerzy, Dziecinny Zbigniew, Stefański Jan, Drajkowski Michał, Grzybowska Bożena, Jaroszewska Stanisława, Pielat Zbi-
gniew, Dzięgielewski Andrzej, Krzysztof Szałkowski, Majewski Zygmunt, Doliński Lech
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Podziękowania
dla ustępującej Rady Gminy
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dla ustępującej Rady Gminy

Dobiegła końca piąta kadencja samorządu. Gminni rajcowie uczestni-
czyli w listopadzie w ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Słupno.  

Spotkanie było okazją do podziękowań radnym, kierownikom jednostek 
podległych i pracownikom urzędu. Był to również moment podsumowań, 
nie tylko prac ostatniej kadencji, ale ogólnego funkcjonowania samorządu 
gminnego. Z rąk Wójta i Przewodniczącej radni otrzymali pamiątkowe  po-
dziękowania w formie dyplomów. 

E. Adamkowska
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Kalendarium
Listopad

W Szkole Podstawowej w Święcieńcu odbył się finał międzyszkolnego konkursu 
języka angielskiego. Wzięli  w nim udział przedstawiciele podstawówek z Nowego 

Miszewa, Słupna, Bodzanowa, Liszyna, Święcieńca i Radzanowa. Uczniowie w ciągu  
40 minut musieli rozwiązać 16 zadań. Zwycięzcą został Jakub Multon (Święcieniec), dru-

gie miejsce zajął Adam Winiarkiewicz (Słupno), trzecie Aleksandra Zwierzchowska (Świę-
cieniec). Przegranych nie było – nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy zmagań.

Pomysłodawczynią konkursu jest nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Domińska  
ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu.

20.11 W Mirosławiu odbyły się
ćwiczenia OSP z ratownictwa
technicznego
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Grudzień

Zima w Słupnie

Czas zadumy i refleksji – rekolek-
cje adwentowe, przygotowaniem,  
do świąt Bożego Narodzenia

Spotkanie Wigilijne Uczniowskiego Klubu Sportowego Hung – Kueng – Sanda.  Gościem honorowym na wigilii był Prze-
mysław Saleta – (mistrz świata w kick-boxingu, mistrz Polski, mistrz Europy i mistrz interkontynentalny w zawodowym 
boksie). Władze lokalne reprezentował Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno, samorządowe Andrzej Kuliński, Radny 
Powiatu Płockiego, rządowe Michał Boszko – Senator, były Starosta Płocki. 
Inicjatorką spotkania była Aneta Golacik, prezes, założycielka i opiekunka Klubu Sportowego Hung – Kueng – Sanda.
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ma świetlicę
Cekanowo

Nowa świetlica w Cekanowie 
została oddana do użytku. Dzię-
ki pieniądzom unijnym powstał 
obiekt, który ma służyć społecz-
ności całej wsi. Na otwarcie bu-
dynku licznie przybyli mieszkań-
cy miejscowości. 

Wśród gości uroczystości był 
najstarszy mieszkaniec Cekano-
wa, Tadeusz Żmijewski, rocznik 
1923. Byli także przedstawiciele 
władz -  senator Michał Boszko, 

marszałek Mazowsza Adam Stru-
zik, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Jarosław Kalinowski.

Ceremonii  poświęcenia bu-
dynku przewodniczył ks. Ry-
szard Paradowski  proboszcz, pa-
rafii w Imielnicy.  

W świetlicy można zobaczyć 
wystawę zdjęć z 50-lecia OSP 
Cekanowo, będą się tam odby-
wały również próby Strażackiej 
Orkiestry Dętej Gminy Słupno.

E. Adamkowska
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Z prac GOPS-uw Słupnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Kultury w Słupnie uruchomił dwu-
miesięczny kurs tańca towarzyskiego 
dla dorosłych. Zajęcia prowadzone są 
w każdą środę przez Pana Marka Szach-
mytowskiego z Akademii Tańca Duet 
w Płocku. Kurs odbywa się w Szkole 
Podstawowej w Liszynie oraz w remizie 
OSP w Miszewku Strzałkowskim. Przy-
goda z tańcem potrwa do końca roku  
a zdobyte umiejętności z pewnością 
przydadzą się w karnawale 2011.

Od lutego 2010 roku Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie prowadzi warsztaty fotogra-
ficzne dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Słupno. Zajęcia odbywają się  
w każdą sobotę i są prowadzone przez 
znanego fotografa Pana Tomasza Nie-
słuchowskiego. 

Kurs tańca towarzyskiego

Kalendarz 2011
Efektem całorocznej pracy uczestni-

ków jest ścienny kalendarz 2011. Projekt 
powstał w trakcie zajęć warsztatowych. 
Selekcji i wyborowi zdjęć przewod-
niczył instruktor. Tematem przewod-
nim kalendarza jest świat przyrody  
w Gminie Słupno. Wydawcą kalendarza  
w wersji limitowanej jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie, który serdecznie zaprasza 
chętnych do udziału w warsztatach. 

Dodatkowe informacje: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury 
w Słupnie, Dział Integracji Społecznej  
i Kultury Tel. 24 261-94-56

Zajęcia z zakresu kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej i Kultury w Słupnie w roku kultu-
ralnym 2010/2011 proponuje dzieciom 
i młodzieży wachlarz zajęć warsztato-

wych odbywających się według poniż-
szego harmonogramu.

Nabór na zajęcia prowadzony jest na 
bieżąco w Dziale Integracji Społecznej  

i Kultury w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej i Kultury w Słupnie ul. War-
szawska 26a pok.11,12 na piętrze Tel. 
24 261-94-56.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
Plastyczne Edukacyjne Muzyczne Taneczne Muzyczne Muzyczne Fotograficzne Plastyczne
17:00-18:00 15:45-16:45

Młodsi
17:00-18:00

Starsi 

15:00-16:30
Gitara, gr. 

początkująca

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

15:00-16:30
Gitara, gr.

średnio 
zaawansowana

14:15-15:45
Gitara, gr. 

zaawansowana
15:45-17:15

Klawisze

10:00-12:00 9:00-10:30
10:30-12:00

GOPSiK 
Warszawska 26a

Szkoła 
Podstawowa 

w Słupnie 
Kościelna 16

Świetlica 
Urzędu Gminy 

w Słupnie 
Miszewska 8a

Szkoła 
Podstawowa 

w Słupnie 
Kościelna 16

Świetlica 
Urzędu Gminy 

w Słupnie 
Miszewska 8a

Świetlica Urzędu 
Gminy w Słupnie 

Miszewska 8a

Budynek 
Parafialny

Kościelna 1

Świetlica 
Urzędu Gminy 

w Słupnie 
Miszewska 8a
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Wieczorem 27 listopada 2010 r. 
w świetlicy wiejskiej w Rydzynie 
odbyła się pełna magii i radości an-
drzejkowa zabawa dla dzieci uczest-
niczących w zajęciach edukacyj-
nych i pozaszkolnych.

Rodzice przygotowali uczestni-
kom poczęstunek i drobne upomin-
ki. Imprezę poprowadziła Ewelina 
Walczak opiekun zajęć. W trakcie 
zabawy dzieci mogły pomalować so-
bie twarze, poznać swoją przyszłość 
dzięki różnym wróżbom m.in. wró-
żyły sobie z kości, monety, butów. 
Spotkanie andrzejkowe zakończyło 
się  dyskotekową zabawą przeplata-
ną konkursami: tańcem na gazecie, 
tańcem z balonem. 

Spotkanie koordynatorów Partnerstwa Lokalnego NASZA 19
25 listopada br.  odbyło się spotkanie 

koordynatorów Partnerstwa Lokalnego 
NASZA 19. Spotkanie poprowadził Zbi-
gniew Wejcman - animator stowarzysze-
nia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Spo-
łecznych z Warszawy. Celem spotkania 
było podsumowanie dotychczasowych 
działań, analiza słabych i mocnych stron 

w działaniu Partnerstwa a także określe-
nie obszarów działań w 2011 r., mają-
cych przyczynić się do wzrostu jakości 
życia mieszkańców Gminy Słupno po-
dejmowanych przez członków partner-
stwa. Wśród priorytetów znalazły się m. 
in. kontynuacja akcji obywatelskiej ,,Dla 
bezpieczeństwa 62”, Dnia Aktywnych 

Społeczności w ramach kampanii Czer-
wiec Aktywnych Społeczności, budowa 
placów zabaw dla dzieci na osiedlach 
gminy, a także akcje mające na celu pro-
mocję walorów turystycznych gminy  
– budowa ścieżki rowerowej Płock- 
Słupno oraz oznakowanie szlaków pie-
szych.     

Andrzejki

Samopomoc w Gminie Słupno
Od 2008 roku w Gminie Słupno reali-

zowany jest program grup samopomoco-
wych. Za działania w ramach programu 
odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. 
Od początku wdrażania programu przy 
Ośrodku funkcjonuje grupa dla rodzin 

stykających się z niepełnosprawnością 
dzieci. Uczestnicy grupy biorą udział w 
comiesięcznych spotkaniach. Listopado-
we spotkanie grupy miało charakter za-
bawy andrzejkowej z konkursami i na-
grodami. Grupa w najbliższym czasie 
planuje wspólny wyjazd do kina. 

W ramach programu Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej i Kultury w 
Słupnie planuje w roku 2011 objąć grupę 
wsparciem w ramach projektu: „RAZEM 
– w stronę integracji” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

w Rydzynie
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Uprawa warzyw terapią

Nasze wyjazdy

Eurokapitalni

Zaproszenie na „DZIEŃ OTWARTY” – 10.12.2010 r.

Z życia ŚDS
w Słupnie

We wrześniu bieżącego roku Uczest-
nicy zebrali obfite plony z uprawianego 
przez siebie ogródka warzywnego. Pod-
czas zajęć w ogrodzie  poznali cały pro-
ces uprawy warzyw od siewu poprzez 
zabiegi pielęgnacyjno - uprawowe aż 

do zbioru. Dodatkowym atutem efektów 
działań terapeutycznych jest satysfakcja 
uczestników z faktu, że wyprodukowa-
ne przez nich warzywa  są wykorzysty-
wane przez pracownię kulinarną. Wi-
taminy uprawiane wiosną i latem służą  

w okresie zimowym do przygotowy-
wania przez Uczestników posiłków  
w ramach treningu kulinarnego prowa-
dzonego w pracowni kulinarnej ŚDS  
w Słupnie. 

Wycieczki należą do najbardziej 
wszechstronnych organizacyjnych form 
pracy dydaktyczno-wychowawczej i 
działalności turystyczno-krajoznawczej. 
Służą przede wszystkim wzbogaceniu 
wiadomości, zdobywaniu umiejętności 
i nawyków kulturalnego spędzenia cza-
su, pomagają w kształtowaniu poglądu 
na świat, w wychowaniu estetycznym  
i zdrowotnym Rozbudzają zaintereso-
wanie innym, ciekawszym stylem życia. 
Dlatego też wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom uczestników ŚDS w Słupnie 
zorganizowano wycieczki do Warsza-
wy, Torunia, Ciechocinka oraz Skier-
niewic.

Będąc w Toruniu uczestnicy podzi-
wiali panoramę miasta z wieży kościoła 
św. Jana. Zwiedzili Dom Mikołaja Ko-
pernika, Planetarium, oraz toruńską Sta-

rówkę. Wiadomości  o historii  Torunia 
opowiadał przewodnik. Uczestnicy wraz 
z opiekunami dokonali tradycyjnych za-
kupów w postaci pysznych toruńskich 
pierników. W drodze powrotnej w Cie-
chocinku, Uczestnicy skorzystali z natu-
ralnych inhalacji na tężni.

Czas wolny wypełniony byle czym  
i byle jak nie wpływa na osobowościowy 
rozwój człowieka, nie pozwala na uze-
wnętrznienie jego własnych możliwości. 
Czas wolny wypełniony zaś odpowiedni-
mi zajęciami ma zasadnicze, pozytywne 
znaczenie dla rozwoju jednostek,  pod-
noszenia kultury całego społeczeństwa.  
Mając powyższe na uwadze dla uczest-
ników ŚDS w Słupnie organizowane są 
wyjścia do kina i teatru.

W październiku uczestnicy ŚDS 
obejrzeli komedie filmową pt. „Śluby 

panieńskie” w NoveKino Przedwiośnie 
w Płocku. „Śluby panieńskie” okre-
ślane są jako komedia wszech czasów,  
w sposób ponadczasowy ukazuje relacje 
damsko-męskie. Historia Klary i Anie-
li, które postanowiły nigdy nie wyjść za 
mąż, oraz starających się o ich względy 
mężczyzn, znakomicie ukazuje dylema-
ty współczesnych młodych kobiet. Jed-
nym słowem warto obejrzeć – tak twier-
dzą uczestnicy ŚDS w Słupnie.

W listopadzie  uczestnicy ŚDS obej-
rzeli w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
spektakl nawiązujący do świąt Bożego 
Narodzenia pt. „Opowieść Wigilijna”, 
który w sposób realistyczny ukazuje co-
dzienne zachowania ludzi w różnych sy-
tuacjach życiowych często nieadekwat-
nie do sytuacji.

Zostaliśmy zaproszeni do programu 
TVP 1 „Kawa czy herbata”, w ramach 
cyklu „Eurokaptalni”. W programie tym 
promowane są ciekawe projekty współ-
finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jedno z działań  
projektu systemowego realizowanego 
przez GOPSiK w Słupnie zaciekawi-

  Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Słupnie zaprasza społeczność lokalną 
na „Dzień Otwarty”, podczas którego 

ło felietonistów przygotowujących cykl  
Eurokapitalni.

 Działaniem, które wzbudziło zain-
teresowanie jest teatr integracyjny o na-
zwie „A  było to tak…” , którego twórca-
mi  są uczestnicy ŚDS, dzieci i młodzież 
z tereny gminy Słupno oraz instruktorzy 
ŚDS w Słupnie. 

będzie można zapoznać się z działalno-
ścią i funkcjonowaniem naszego Domu.

W związku ze zbliżającymi się świę-

Przygotowany felieton emitowany 
był w dniu 24.11.2010 r. udowodnił,  
iż jesteśmy Eurokapitalni.

Po emisji felietonu Katarzyna Gaw-
łowska – kierownik ŚDS w Słupnie mia-
ła przyjemność gościć „na żywo” w pro-
gramie TVP 1 i przedstawić działania 
teatru integracyjnego.

tami Bożego Narodzenia Uczestnicy 
zaprezentują własnoręcznie wykonane 
prace związane z tematyką świąt. 
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,,Szeciolatek” - kolejny rok za nami
W dniu 25.11.2010 roku Środowi-

skowy Dom Samopomocy w Słupnie 
obchodził swe sześciolecie funkcjono-
wania. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt 
gościć młodzież z Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Płocku, któ-
ra przygotowała specjalnie z okazji ju-
bileuszu  recital dla uczestników ŚDS 
w Słupnie. Inspiratorką spotkania mło-
dzieży z uczestnikami ŚDS była Kinga 

Przybyszewska doktor nauk społecz-
nych, wykładowca z Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Płocku

Podczas uroczystości nie zabra-
kło zabaw integracyjnych, tanecznych,  
a także wspólnego śpiewu.

Dzień dwudziestego piątego listopa-
da był wyjątkowo świąteczny nie dość, 
że urodziny „Naszego Domu”, to jesz-
cze jubileusz naszego najstarszego, lecz 

młodego duchem Uczestnika ŚDS - pana 
Stanisława Maciejewskiego, który ukoń-
czył 93 lata. Z tej okazji odśpiewaliśmy 
wspólnie nietradycyjne „200 lat...”, oraz 
skosztowaliśmy pysznego tortu z naszej 
lokalnej cukierni.  

Zabawa andrzejkowa
Środowiskowy Dom Samopo-

mocy w Słupnie został zaproszo-
ny przez Domu Pomocy Społecznej  
w Zakrzewie na zabawę andrzejko-
wą. Impreza nie obyła się bez tra-
dycyjnych andrzejkowych wróżb. 
Skorzystaliśmy z porad wróżki, któ-
ra nieźle przestudiowała poradnik   
odczytywania kart z tarota. Musimy 
przyznać, że było imponująco. Nie 
zabrakło lania wosku,  udanej im-
prezy tanecznej, konkursu śpiewu 
dla zaproszonych gości. W imieniu 
Uczestników ŚDS w Słupnie, pra-
gniemy podziękować za wspaniałą 
zabawę integracyjną zorganizowa-
ną przez Dom Pomocy Społecznej  
w Zakrzewie.

w Zakrzewie

Artykuł przygotowali: 
Ewa Rajska 

Marek Cupała
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Kalendarium
SPORT

Przemysław Saleta trenuje razem 
z młodzieżą z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Hung-Kueng-Sanda.

Październik

Listopad

Przypomnijmy, w październi-
ku w hali sportowej w Słupnie odbył 
się Ogólnopolski Turniej Sztuk Walki  
i Form (wspominaliśmy o nim w ostat-
nim Głosie Słupna). Reprezentacja Słup-
na wywalczyła trzy złote medale (Ery-
ka Golacik, Bartosz Kopłoński, Adrian 
Golacik), dwa srebrne (Adam Golacik, 
Roksana Rucińska) i jeden brązowy (Pa-
tryk Brzuski).
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Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności we wszystkich 
nadchodzących dniach i jak najdłuższego życia.

100.rocznica urodzin

Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył 
Stefan Jakubowski, Wójt Gminy Słupno i Ala Górec-
ka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obdarowując 
Panią Henrykę listem gratulacyjnym, kwiatami i oko-
licznościowym prezentem.

Ksiądz proboszcz Zbigniew Cichewicz z parafii  
w Miszewku Strzałkowskim odprawił uroczystą mszę. 
O wspaniałym Jubileuszu pamiętały nie tylko władze 
gminy Słupno. List gratulacyjny przysłał również Do-
nald Tusk, Premier Rady Ministrów.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego życzenia 
Szanownej Jubilatce złożył Radosław Lewandowski, 
kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Były życzenia i kwiaty od kie-
rownictwa placówki terenowej KRUS w Płocku.

3 listopada Henryka Sztandur  
z domu Domagalska z Samborza 
obchodziła wspaniały Jubileusz  
- 100. rocznica urodzin.

Henryka Sztandur z domu Domagalska urodziła się 3.11.1910 r. 
w miejscowości Słomin. Życie Pani Henryki nie było wolne od 
codziennych trudów, jednakże na swej drodze spotykała zawsze 
dobrych ludzi.

Ma wspaniałą, troskliwą rodzinę. Jest mamą pięciorga dzieci, 
które obdarowały ją szóstką wnuków, dziesiątką prawnuków oraz 
trójką praprawnuków. Otoczona miłością i opieką najbliższych cie-
szy się dobrym zdrowiem.
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Wieloletnia współpraca Placówek 
Terenowych KRUS na Mazowszu ze 
szkołami z terenów wiejskich, w zakre-
sie edukacji dzieci na temat bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym, zaowo-
cowała w roku bieżącym ideą zorgani-
zowania I edycji Mazowieckiego Kon-
kursu plastycznego dla dzieci pn. „Jak 
bezpiecznie pomagam rodzicom w go-
spodarstwie rolnym”.

Za cel Konkursu postawiono popula-
ryzowanie zasad bezpiecznej pracy dzie-
ci w gospodarstwie rolnym, znajomości 
zagrożeń występujących w rolnictwie 
oraz kształtowanie umiejętności prak-
tycznego zastosowania wiedzy z zakre-
su bezpiecznej pracy wśród przyszłych 
młodych rolników.

Konkurs poprzedziły spotkania in-
struktażowe prowadzone w szkołach 
podstawowych w celu przybliżenia pro-
blematyki bezpiecznej pomocy dzie-
ci w pracach rolniczych na terenie go-
spodarstwa rolnego. Podczas pokazów  
i licznych pogadanek prezentowano 
min. film pt. „Rodzina Porażków”, a tak-
że zapoznawano dzieci z wykazem prac 
i czynności szczególnie dla nich niebez-
piecznych. Tematyka spotkań z dziećmi 
dotyczyła m. in.:sposobów zapobiega-
nia upadkom ludzi i przedmiotów, bez-
piecznej pracy ze zwierzętami, zagrożeń 
wynikających z obsługi urządzeń me-
chanicznych (np. kierowania traktorem, 
jazdy na załadowanych przyczepach), 
szkodliwości oraz zachowania zasad 
bezpieczeństwa w kontakcie ze środka-
mi chemicznymi itp.

Konkurs organizowany był wspól-
nie z Dyrekcjami Szkól Podstawowych, 
Urzędami Gmin, Starostami Powiatowy-
mi. W trakcie jego trwania do współpracy 
przyłączyły się: Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych oraz Urząd Marszałkowski. 

Finał Mazowieckiego Konkursu plastycznego 
„Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”

Honorowy patronat nad 
Konkursem objął Mar-
szałek Województwa 
Mazowieckiego. Fun-
datorem nagród dla lau-
reata pierwszego miejsca  
z każdego etapu kon-
kursu był Oddział Re-
gionalny KRUS w 
Warszawie. Pozosta-
łe nagrody ufundowa-
li współorganizatorzy, 
którzy zgłosili swo-
ją chęć udziału w po-
szczególnych etapach 
Konkursu.

Do dnia 10 marca br. Szkoły podsta-
wowe dokonywały zgłoszenia udziału  
w Konkursie. Dzieci, uczestnicy Kon-
kursu, miały za zadanie wykonać pra-
cę plastyczną na papierze formatu A3 
lub A4 o tematyce związanej z promo-
waniem bezpiecznej pracy w gospodar-
stwie rolnym. Konkurs przebiegał w 3 
etapach: gminnym, placówkowym i wo-
jewódzkim. Na poziomie gminnym za-
kończył się w maju, na poziomie placó-
wek terenowych KRUS trwał od sierpnia 
do września, III etap, mazowiecki, pod-
sumowano 15 września, ogłoszono listę 
32 laureatów.

Do współorganizacji Konkursu 
przystąpiło w tym roku 117 gmin Woje-
wództwa Mazowieckiego. II etap obej-
mujący teren działania Placówek KRUS, 
objął łącznie 32 powiaty Województwa 
Mazowieckiego. Konkurs został prze-
prowadzony w 34 PT KRUS oraz O/R 
KRUS Warszawa. Ogłoszenie Konkur-
su oraz informacje o rozstrzygnięciu po-
szczególnych jego etapów ukazywały się  
w lokalnej prasie oraz stronach interne-

towych szkół, Urzędów Gmin i Powia-
tów. Spośród laureatów etapu gminnego 
następnie powiatowego wyłoniono naj-
lepszych, którzy przeszli do finałowego 
etapu wojewódzkiego.

Zaprezentowane 32 zwycięskie pra-
ce etapu powiatowego były bardzo róż-
norodne. Uczniowie zwracali uwagę 
przede wszystkim na zagrożenia wyni-
kające z obsługi urządzeń mechanicz-
nych, kierowania traktorem, jazdy na 
załadowanych przyczepach, a także 
przebywania i obrządku zwierząt gospo-
darskich. Oceniono prace pod względem 
tematycznym przesłania konkursu, me-
rytorycznym podejściem do tematu, a 
także liczyła się estetyka i technika wy-
konania pracy. Ostatecznie Komisja wy-
łoniła laureatów etapu wojewódzkiego:

Uroczyste rozstrzygnięcie etapu wo-
jewódzkiego miało miejsce w dniu 25 
października br. W siedzibie Centra-
li KRUS w Warszawie. Na wszystkie 
dzieci, 32 zwycięzców etapów powiato-
wych Konkursu zorganizowanych na te-
renie Mazowsza, prócz cennych nagród 
ufundowanych przez KRUS czekała nie 
lada atrakcja w postaci wycieczki do 
Parlamentu RP.

Serdecznie gratulujemy nie tylko 
zwycięzcom, ale wszystkim uczestni-

kom Konkursu i liczymy na udział dzie-
ci w przyszłym roku, gdyż wierzymy, 
że Konkurs cieszyć się będzie jeszcze 
większym zainteresowaniem. Mamy na-
dzieją, że główne jego przesłanie pozwo-
li poszerzać świadomość najmłodszych 
mieszkańców wsi co do istniejących za-
grożeń zagrożeń środowisku wiejskim  
i zmniejszać tym samym odsetek wy-
padków, których ofiarami są dzieci.

W dniu 15.09.2010 r. w siedzibie Oddziału Rolnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie,  

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.
I miejsce – Radosław Konieczny, uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Pra-
cach Małych (PT KURS Piaseczno)
II miejsce – Jakub Kalinowski, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w Mię-
dzylesiu (PT KRUS Wołomin)
III miejsce – Agnieszka Popławska, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej 
w Rębowie (PT KRUS Płock)

oraz przyznała dwa wyróżnienia dla:
Patrycji Miechowskiej, uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej w Starych 
Zwadach (PT KRUS Radom) oraz
Mai Laskowskiej, uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej w Kraskach (PT 
KRUS Żyrardów)




