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VI Sesja Rady Gminy w Słupnie odbyła się w dniu 27 kwiet-
nia 2011 r. i w czasie tego posiedzenia radni podjęli 16 prawo-
mocnych uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 11/III/10 
Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno 
na lata 2011-2014; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słup-
no na 2011 r.; nadania imienia Szkole Podstawowej w Świę-
cieńcu; zmiany nazwy GOPSiK w Słupnie oraz uchwalenia sta-
tutu GOPS w Słupnie; zarządzenia poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia  
za inkaso; szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-
czania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych ma-
jących charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słupno 
oraz wskazania organu do tego uprawnionego; oddania w użyt-
kowanie na rzecz Park Sport Sp. z o.o. z siedzibą 09-410 Płock,  
ul. Czwartaków 18/11 reprezentowanej przez Bogdana Zalew-
skiego i Lecha Mikołajewskiego, części nieruchomości poło-
żonej w Starym Gulczewie oznaczonej w ewidencji gruntów  
nr 36/4 w obrębie PGR Gulczewo; zwolnienia z opłat za użyt-
kowanie Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”; 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodar-
ki Odpadami w Gminie Słupno; nadania nazwy ulicy we wsi 
Słupno gm. Słupno; nadania nazwy przedłużeniu ulicy we wsi 
Liszyno gm. Słupno; wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych; oddania w użytkowanie na rzecz 
Doroty Woźniak części nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 406/1 w Słupnie; oddania w użyczenie na rzecz spół-
ki z o.o. „Zielony Ogród” z siedzibą w Słupnie ul. Pocztowa 4, 
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 101  
w Słupnie; nabycia gruntów położonych w Miszewku Strzał-
kowskim oznaczonych jako działki nr 256/2 i 256/7 o pow. łącz-
nej 0,2887 ha; nabycia gruntu położonego w Starym Gulczewie 
oznaczonego jako działka nr 30/9 o pow. 0,0886 ha.

w II i III kwartale 2011 r.

Kolejna VII Sesja Rady Gminy w Słupnie odbyła się 27 maja 
2011 r. i poza uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie zosta-
ły podjęte uchwały w sprawach: nadania imienia Samorządowe-
mu Przedszkolu w Słupnie; zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i ustalenia 
dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowicz-
kach -  Pieńkach; zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Słupno; przekazania na rzecz sołectwa 
Nowe Gulczewo prawa nieodpłatnego użytkowania nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dział-
ka nr 77/8 w obrębie Gulczewo Kolonia; nabycia gruntu położo-
nego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 287/46 o pow. 
0,0302 ha.

VIII Sesja odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 r. i była tzw. 
sesją absolutoryjną ze względu na zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem  z wykonania 
budżetu Gminy Słupno na 2010 r. oraz udzielenia Wójtowi Gmi-
ny Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. 
Ponad to radni podjęli uchwały w sprawach: 
- zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia  

30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014; 

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok; 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2010; 
- utworzenia Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie oraz nadania Sta-

tutu Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie; 
- ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przed-

szkolu prowadzonym przez Gminę Słupno; 
- powołania Gminnego Zespołu do Spraw Wyborów Ławników 

do Sądów Powszechnych.
Podczas wszystkich w/w sesji Rada Gminy wysłuchała in-

formacji z posiedzeń komisji za okres między sesjami oraz in-
formacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach.

Od ukazania się ostatniego Biuletynu 
„Głos Słupna” Rada Gminy obradowała  
na 5 sesjach.

VI Sesja

VII Sesja

VIII Sesja

Od lewej siedzą sołtysi: Lucyna Grączewska, Marianna Szczypniewska, Wioletta Kwiatkowska, Andrzej Sępiak, Dariusz Luśniewski, Katarzyna Garwacka, 
Adam Jankowski, Wojciech Bielas. Z prawej strony Jerzy Gorzycki



W dniu 18 lipca 2011 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy 
w Słupnie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawach: 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno 
na lata 2011-2014 oraz zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Słupno na 2011 rok.  

X Sesja Rady Gminy w Słupnie odbyła się w dniu 29 sierp-
nia br. i jednym z jej punktów było przyjecie informacji z prze-
biegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.  Oprócz 
uchwał tzw. „budżetowych” w czasie obrad zostały podjęte 
uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Płockiemu; zmieniająca uchwałę w spawie określenia za-
sad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Słupno; zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Słupno (dot. działek  
w Bielinie, w Liszynie, w Wykowie, w Rydzynie, w Cekanowie,  
w Starym Gulczewie, w Miszewku – Stefany, w Miszewku 
Strzałkowskim, w Mijakowie, w Szeligach i w Nowym Gulcze-
wie); przystąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno” i przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Słupno (dot. terenów po-
łożonych w Cekanowie, w Słupnie, w Szeligach, w Mirosławiu,  
w Starym Gulczewie, w Samborzu, w Bielinie, w Borowiczkach 
– Pieńkach, w Rydzynie, w Wykowie, w Liszynie); przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Słupno – w Bielinie; przystąpienia do zmiany 
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IXSesja

IXSesja

Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta

Stół prezydialny. Od lewej podinspektor ds. obsługi rady Urzędu Gminy  
w Słupnie Joanna Ziółkiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie Elż-
bieta Kuchta, Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Słupnie Dariusz Kępczyń-
ski

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno – w Nowym Gulczewie, Wykowie, Słupnie; nieodpłat-
nego nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako 
działka nr 53/3 o pow. 0,0510 ha, nabycia gruntu położonego  
w Borowiczkach – Pieńkach oznaczonego jako działka nr 62/22 
o pow. 0,0916 ha; nabycia gruntu położonego w Borowiczkach 
– Pieńkach oznaczonego jako działka nr 330/2 o pow. 0,0875 
ha; nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno; nadania 
nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno; skargi Bogusława Ro-
berta Pęcherzewskiego; zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 
Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 
podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wy-
borczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie; wyboru ław-
ników do Sądów Powszechnych.

Podczas wszystkich w/w sesji Rada Gminy wysłuchała in-
formacji z posiedzeń komisji za okres między sesjami oraz in-
formacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach.
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FOTOFELIETON

Jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra... ... a w ślad za nią strażacy

Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związ-

ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Słupnie i 
jednocześnie Wójt Gminy 
Stefan Jakubowski przyjmu-
je meldunek od Komendanta  
Gminnego Związku OSP RP 
w Słupnie Krzysztofa Różal-
skiego

Uroczyste otwarcie imprezy przez Wój-
ta Gminy Słupno Stefana Jakubowskie-
go

Rywalizację czas zacząć…

Poetka Anna Włochowska z Minister, 
Sekretarz stanu, Pełnomocnikiem Rzą-
du ds. Opracowania Programu Zapo-
biegania Nieprawidłowościom w Insty-
tucjach Publicznych Julią Piterą oraz 
Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej 
Erykiem Smulewiczem

Fotofelieton
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Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno

... walki sumo...

… i zrobić fotkę z odlotową żabą A tak wygląda zorbing od środka Warsztaty plastyczne pod okiem przemi-
łych Pań z biblioteki gminnej w Słupnie

... można było przejechać się segwayem…

Atrakcje dla najmłodszych gości festynu: zjeżdżalnia...

Zabawa fantowa, nad którą czuwały 
Panie z Gminnego Ośrodka Kultury

Występ mażoretek  ,,Iskierki’’ 

Fotofelieton

Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski   
za chwilę wręczy puchary zwycięzcom
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Koncert Skaldów – ,,Kiedy w środku lata zabrzmiał kulig’’ – publiczność zafalowała

Zabawa taneczna pod gołym niebem.  
Do tańca przygrywał zespół Ex-Bolo.

Czas się zbierać
Do zobaczenia w przyszłym roku

Klasyfikacja generalna zawodów:

I miejsce - OSP Miszewko Strzałkowskie 
II miejsce - OSP Gulczewo 
III miejsce - OSP Święcieniec 
IV miejsce - OSP Cekanowo 
V miejsce - OSP Mijakowo 
VI miejsce - OSP Słupno 

I miejsce - OSP Słupno 
II miejsce - OSP Miszewko Strzałkowskie 

I miejsce - OSP Gulczewo 

Drużyny męskie

Drużyny modzieżowe

Drużyny kobiece

Nagrodą główną, specjalne obuwie dla strażaków,  ufundował Jacek Brzozowski Prezes Autoserwis Mazowsze. 

Odwiedzili nas

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Eryk Smulewicz z Minister, Sekretarz stanu, 
Pełnomocnikiem Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawi-
dłowościom w Instytucjach Publicznych Julią Piterą i zespołem Skaldowie

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Michał Boszko  
i były Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Eugeniusz Pstrągowski wręczają 
puchar przedstawicielowi OSP w Święcieńcu 

parlamentarzyści

Emilia Adamkowska

Fotofelieton
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Emilia Adamkowska: Prawie pół-
tora roku minęło od naszej poprzed-
niej rozmowy. W tym czasie był Pan 
u nas nie raz. Co zapamiętał Pan 
szczególnie? Jakie wydarzenia zapa-
dły Panu w pamięć? 

Michał Boszko: Zapamiętałem, 
że bardzo konsekwentnie realizujecie 
swój program zmierzający do poprawy 
jakości życia mieszkańców. Widać to 
w decyzjach oraz poprzez szereg inwe-
stycji. Potraficie zadbać o sprawy, któ-
re nie od razu przynoszą efekty, jak np. 
droga z jednego Słupna do drugiego 
Słupna (od drogi nr 62 do Krzelewa). 
Uważam, że jest ona wspaniale pomy-
ślana, ładniejszej chyba nie ma w po-
wiecie. Macie także osiągnięcia, które 
świadczą o tym, że patrzycie w przy-
szłość perspektywicznie, co jest cechą 
ludzi mądrych i zaradnych. Szczegól-
nie zapamiętałem uroczystość w Świę-
cieńcu (szkole zostało nadane imię 
Małego Powstańca). To piękne, młodzi 
ludzie uczą się w szkole, której imię 
nawiązuje do tych, którzy - powtórzę 
za poetą - „mieli buty za duże, hełmy 
za duże, a serca w sam raz”. Kiedyś 
trzeba było walczyć, a teraz trzeba pra-
cować. Jedni pracują, drudzy też chcą, 
ale motywacji nie mają. Bo jeżeli w 
Polsce jest tak, że przeciętny obywatel 
musi pięć miesięcy pracować na jedną 
pensję członka zarządu spółki giełdo-
wej. To nie jest dobra sytuacja.

tu mieszkają pasjonaci
Zapamiętałem też, że wybudowa-

liście piękną świetlicę w Cekanowie. 
Obiekt, który służy pracy dającej wiele 
satysfakcji. Pracy, która zdobywa ser-
ca mieszkańców gminy. Potraficie się 
troszczyć o swoich ludzi. 

Najpierw jako starosta, a teraz 
jako senator był Pan w wielu gmi-
nach północnego Mazowsza. Wyko-
rzystam tę rozmowę i zapytam, które 
pomysły można by przenieść do gmi-
ny Słupno? 

- Pomysłów jest sporo, ale to wy  
w nich przodujecie. Podziwiam orkie-
strę wraz z zespołem, który ubarwia 
każdy jej występ. 

Którymi jeszcze pomysłami – 
jako sztandarowymi, najważniejszy-
mi – chwaliłby się Pan na naszym 
miejscu? 

- Wy macie coś takiego dobrego. 
Macie pasjonatów. Wystarczy spojrzeć 
na życiorys pana Eugeniusza Pstrągow-
skiego. Podziwiam go. Jemu się chce 
jechać na każdy koncert orkiestry. Po-
dziwiam, że swoim pomysłem zaraził 
pana wójta – mądrego inwestora i ad-
ministratora. Ile on zrobił dobrego dla 
gminy, dzięki niemu między innymi 
jest ta orkiestra. 

Rozmawiała Emilia Adamkowska

Rozmowa 
z senatorem RP 
Michałem Boszko

Wywiad

SłUPNO
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Przykład doskonałej współpracy 
między powiatem, a gminą

Inwestycja w liczbach:
1 993 244 zł - koszt inwestycji, 
1600 mb. ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej, 
1464 mb nawierzchni bitumicznej, 
1482 mb kanalizacji deszczowej, 
44 szt. opraw oświetleniowych.

Jak już większość mieszkańców naszej gminy zauważyła, na odcinku od nr 62 
w Słupnie do osiedla Krzelewo została pobudowana nowa droga wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową, nowym oświetleniem i oznakowaniem. 

Na jej budowę 700 tys. zł przeznaczył powiat płocki, pozostałą część - ponad 
milion zł - Gmina Słupno. 

Nową drogę podziwiał już starosta płocki Piotr Zgorzelski. - To przykład do-
skonałej współpracy między gminą, wójtem Stefanem Jakubowskim a powiatem 
– mówił. – Na tej inwestycji korzystają nie tylko mieszkańcy Słupna, ale wszyscy, 
którzy na swoje miejsce zamieszkania wybrali Ziemię Płocką.

Na zdjęciu obok - starosta Piotr Zgorzelski i wójt Stefan Jakubowski

Inwestycje  
w budowie:

przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie wraz  •	
z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
i wodociągowej. W ramach zadania zostanie wykonane 
około 490 mb ulicy wraz z chodnikiem i ścieżką 
pieszo-rowerową. Całkowity koszt inwestycji to około 
1.325.000,00 zł  Zadanie jest dofinansowane w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy” dróg lokalnych 
2008 – 2011” (tzw. Schetynówka).

budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Cekanowie •	
o długości 6439,10 mb. Stworzy ona możliwość 
przyłączenia 118 posesjom. Koszt inwestycji to 
2.185.710,00 zł.

budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie  •	
z założeniem programu ,,Moje Boisko Orlik’’ przy Szkole 
Podstawowej w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory 19
Inwestycja współfinansowana ze środków:

budżetu  Państwa Ministerstwo Sportu  i Turystyki•	
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego•	
budżetu Gminy Słupno•	
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700 tysięcy złotych dołożył powiat 
płocki do budowy nowej drogi Wilcz-
kowo-Bodzanów – Słupno. Czy to 
oznacza, że gmina Słupno jest Panu 
szczególnie bliska?

To przede wszystkim przykład do-
skonałej współpracy między gminą, wój-
tem Stefanem Jakubowskim a powiatem. 
Na tej inwestycji korzystają nie tylko 
mieszkańcy Słupna ale wszyscy, którzy 
na swoje miejsce zamieszkania wybrali 
Ziemię Płocką. Wszystkie, 15 gmin po-
wiatu płockiego, cenię wysoko i chętnie 
wspieram. W przypadku tej konkretnej 
drogi pełna modernizacja prawie 1500 
metrów kosztowała ponad 1 mln 600 ty-
sięcy złotych. Powstała nie tylko nowa 
nawierzchnia ale także ścieżki pieszo-
rowerowe, nowe oświetlenie i oznako-
wanie. To bardzo ważne, bo znacznie 
podnosi bezpieczeństwo pieszych i kie-
rowców.

W ciągu ostatniej dekady Słupno 
bardzo się zmieniło. Jak ocenia Pan 
zmiany?

Przede wszystkim gmina stała się 
jedną z najbardziej samowystarczalnych 
w powiecie płockim. Niezaprzeczalnie 
jest to zasługa wójta Stefana Jakubow-
skiego, który potrafi doskonale inwe-

Rozmowa 
ze Starostą Płockim, 
Piotrem Zgorzelskim Jak Słupno 

ZE StAROStą
stować gminne pieniądze i korzystać  
z unijnych dotacji. Dziś Słupno może po-
chwalić się już nie tylko dużą, nowocze-
sną Szkołą Podstawową i Gimnazjum, 
ale także przedszkolem. Niewątpliwie 
inwestowanie w zaplecze edukacyjne 
będzie powodować, że płocczanie jesz-
cze chętniej niż do tej pory będą osie-
dlać się w Słupnie. Bardzo prężnie dzia-
ła także tutejszy ośrodek kultury, który 
skupia wokół siebie mieszkańców tych 
najmłodszych i nieco starszych. Wiele 
dobrych słów mogę także powiedzieć  
o lokalnym GOPSie. Pracują tu ludzie, 
dla których nie ma spraw nie do zała-
twienia. Słupno zmieniło się w ciągu 
ostatniej dekady i będzie nadal ewolu-
ować. Jestem przekonany, że na lepsze.

A inwestycje? Czy Słupno, to dobre 
miejsce dla przedsiębiorców?

Nie bez powodu budżet gminy ule-
ga potrojeniu dzięki podatkom inwe-
storów, którzy wybierają to miejsce na 
siedziby swoich firm, przedsiębiorstw, 
czy po prostu przedstawicielstw. Z jed-
nej strony gmina oferuje nowoczesną 
infrastrukturę, przychylny samorząd,  
z drugiej zaś tereny inwestycyjne i dział-
ki budowlane. Jestem pewien, że ta ten-
dencja będzie się pogłębiać dzieki do-
bremu zarządzaniu. 
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We wrześniu oddano do użytku nowy budynek Przedszkola Samorządowego w Słupnie. 
Uczęszczają do niego dzieci z terenu całej gminy. Przyznam szczerze, będąc tam żało-
wałam, że nie jestem już dzieckiem. Zresztą zobaczcie Państwo sami…

SPACERKIEM PO PRZEDSZKOLU

Za moment przekroczymy bramę... Jesteśmy na parterze. Idziemy kory-
tarzem,…

… docieramy do pierwszej sali. Chwilo-
wo pusta, dzieci właśnie myją ręce przed 
obiadem. Kierujemy się do sali obok…

Teraz idziemy na piętro, mijamy 
szklane drzwi…

1

4

7

2

5

3

6

8

...oto szatnia. Ogromna? Bez problemu 
pomieści i rodziców i dzieci

… tu właśnie ciocie podają posiłek. 
Pachnie wspaniale

a tam świat wiruje na różowo

Oto winda dla dzieci niepełnospraw-
nych. To jedno z wielu udogodnień 
w jakie zostało wyposażone przed-
szkole
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Teraz z powrotem – schodami na parter, gdzie widzimy przed-
szkole „od kuchni”. Właśnie tutaj powstają kulinarne pyszności

Krótkie spojrzenie na budynek….

9

11

13

10

12

14 15  I schodami w górę

Kolejna sala. Tym razem fioletowa A to piękna, kolorowa łazienka. Jest w niej miejsce na wszyst-
ko. Na wieszakach wiszą ręczniki, a na specjalnych półkach 
stoją kubki i szczoteczki do zębów

Przenosimy się do kolejnej Sali. Ciocia Asia prowadzi aku-
rat  zajęcia z angielskiego

Powoli, opuszczamy, te bajeczne 
mury. Przed nami jeszcze plac za-
baw…

Wójt Gminy Słupno, Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Dzieci Samorządowego 
Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie maja zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa 

na uroczystość otwarcia Przedszkola, która rozpocznie się mszą świętą 
w Kościele Parafialnym p.w. św. Marcina w Słupnie dnia 30 września 2011 r. o godz. 10.00.
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„Dom  to  nie  miejsce,  
w  którym  mieszkasz, 
ale  miejsce,  
gdzie  Ciebie  rozumieją”

Tradycyjnie jak co roku uczestnicy i instruktorzy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie przygoto-
wali wspólne śniadanie Wielkanocne.

Pracownia kulinarna zadbała o tradycyjne wielkanoc-
ne potrawy zaś pozostałe pracownie przygotowały deko-
racje wielkanocne. Na spotkanie wielkanocne uczestnicy 
Domu zaprosili księdza proboszcza i dyrekcję GOPSiK 
w Słupnie.

W maju rozpoczęliśmy prace w przydomowym 
ogródku warzywnym przygotowaliśmy grunt pod siew 
warzyw i zasialiśmy warzywa, z których obecnie już ko-
rzystamy – przygotowujemy sałatki z rzodkiewki, sałaty. 
Po pracy w ogródku, przyszedł czas na zasłużony relaks. 
Uczestnicy wspólnie z instruktorami zorganizowali wy-
cieczkę do Lichenia. Do dziś wspominamy miejsca, które 
zostały w naszej pamięci.

Za nami kolejne miesiące wytężonej pracy ale również chwile relaksu, 
spotkań w gronie przyjaciół, podejmowanie i realizowanie innowacyjnych 
pomysłów. Od czego zaczniemy?

Co za nami ...
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Uczestnicy ŚDS w Słupnie  
w maju zostali zaproszeni przez ŚDS 
Nr 1 w Płocku do udziału w Sparta-
kiadzie Środowiskowych Domów 
Samopomocy pod hasłem„ Sport w 
Starożytnym Egipcie”. Uczestnicy  
ŚDS w Słupnie zaprezentowali pięk-
ne stroje w stylu Starożytnego Egip-
tu, kostiumy zostały przygotowane 
w pracowni krawiecko – gobeliniar-
skiej. ŚDS w Słupnie zajął wysokie 
noty we wszystkich konkurencjach 
Spartakiady.

Maj obfitował w spotkania inte-
gracyjne. Właśnie w maju uczestni-
cy Domu po raz kolejny mieli okazję 
spotkać się i pracować z młodzieżą  
z  Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Płocku. Tym razem stu-
denci prowadzili warsztaty plastycz-
ne. Uczestnicy wspólnie z studentami 
malowali kwiaty, układali kompo-
zycje kwiatowe z papieru. Zwień-
czeniem warsztatów była wspól-
na wystawa prac plastycznych. 
Uczestnicy ŚDS w Słupnie w czerw-
cu „otworzyli” sezon grillowy.  
W piękne piątkowe przedpołudnie 
uczestnicy i instruktorzy ŚDS w ra-
mach zajęć na świeżym powietrzu 
przygotowali gry i zabawy przy 
grillu. Pracownia kulinarna zadba-
ła o strawę dla ciała, zaś instrukto-
rzy pozostałych pracowni wspólnie  

z uczestnikami zorganizowali zajęcia 
ruchowe. Podczas grillowania uczest-
nicy przygotowywali się również  
do występu artystycznego w Dniu 
Aktywnej Społeczności.

Podczas  Dnia Aktywnej Spo-
łeczności uczestnicy ŚDS w Słupnie 
zaprezentowali skecz zatytułowany  
„ Wiadomości Lokalne”.  Zaprezen-
towana  satyra trafiła w gusta i hu-
mor lokalnej społeczności.

Po występach artystycznych  
i dobrej zabawie przyszedł czas na 
naukę.  Uczestnicy ŚDS w Słupnie 
brali udział w warsztatach krawiec-
kich, podczas których uczyli się wy-
cinać, zszywać, wypychać literki. 
Każdy z uczestników przygotował 
inicjały swego imienia i nazwiska. 
Warsztaty cieszyły się zaintereso-
waniem wszystkich uczestników, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Wspaniałą czerwcową przygodą 
było również spotkanie uczestników 
ŚDS z dziećmi ze Szkoły Podstawo-
wej w Płocku na wspólnych warsz-
tatach w Grzybowie.

O kolejnych wydarzeniach z ży-
cia ŚDS w Słupnie już niebawem... 
po wakacjach.

Tekst i zdjęcia
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Słupnie
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Dzień Strażaka
Z życia gminy

Druhu Eugeniuszu, druhu Władysławie - dziękujemy
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Uroczystość zorganizował Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Słup-
nie. Gospodarzem tegorocznego święta 
byli strażacy z Cekanowa. Mszę polową 
przed świetlicą wiejską w ich miejsco-
wości odprawił ks. Ryszard Paradowski, 
proboszcz parafii św. Jakuba w Imiel-
nicy. Kolejnym podniosłym punktem 
tego wyjątkowego spotkania był uroczy-
sty apel połączony z wręczeniem meda-
li i odznaczeń zasłużonym strażakom. 
Szczególne podziękowania za długolet-
nią pracę odebrali były prezes Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Słupnie Eugeniusz 
Pstrągowski oraz kapelmistrz Strażackiej 
Orkiestry Dętej Władysław Adamczyk. 

W obchodach Dnia Strażaka w Ce-
kanowie uczestniczyli m.in. senator RP 
Michał Boszko, wójt Gminy Słupno Ste-
fan Jakubowski, zastępca wójta Gminy 
Słupno Leonarda Luśniewska, przewod-
nicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta 
Kuchta.

Strażackie święto zakończył jubile-
uszowy koncert Strażackiej Orkiestry 
Dętej.

Emilia Adamkowska

W maju uczestniczyliśmy w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka połączonych  
z jubileuszem 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno. 

Z życia gminy

Przemarsz gminnych oddziałów OSP

Od lewej: proboszcz parafii w Słupnie ks. Marek Zaborowski; wiceprezes Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP w Słupnie Eugeniusz Pstrągowski; prezes Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP w Słupnie, Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski; 
Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie Elżbieta Kuchta; Senator Rzeczpospolitej 
Polskiej Michał Boszko

Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski składa podziękowania za wieloletnią pracę na 
rzecz Orkiestry Dętej Gminy Słupno jej kapelmistrzowi Władysławowi Adamczyko-
wi oraz jego małżonce

Mażoretki „Iskierki” Druhowie

Proboszcz parafii w Imielnicy ks. Ryszard 
Paradowski i proboszcz parafii w Słupnie 
ks. Marek Zaborowski
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Zwycięzcami otwartego konkursu 
ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, na realizację zadań 
publicznych Gminy Słupno w 2011 roku  
w zakresie „Wypoczynku dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Słupno” została 
Chorągiew Mazowiecka Związek Har-
cerstwa Polskiego w Płocku oraz Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód 
Płocki. 

W dniach 11.07.-31.07.2011 r. Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód 
Płocki zorganizował dla grupy 15 dzie-
ci obóz harcerski nad jeziorem Wikaryj-
skim w okolicach Włocławka. Jezioro  
ze względu na swoje położenie oraz oto-
czenie malowniczych lasów będących 
pod ochroną Gostynińsko - Włocławskie-
go Parku Krajobrazowego jest bardzo po-
pularne jeżeli chodzi o letni wypoczynek 
nad wodą. Dzieci zakwaterowane były  
w wojskowych namiotach, których wy-
posażenie sami budują w trakcie tzw. 
Pionierki, czyli podczas pierwszych dni 
obozu. Uczestnicy codziennie uczestni-
czyli w zorganizowanym wypoczynku 
i rekreacji polegającej na różnorodnych 
zajęciach w zależności od zainteresowa-
nia, potrzeb uczestników oraz pogody. 

WAKACJEW GMINIE SłUPNO 

W ofercie Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej znalazły się również wy-
cieczki do miejscowości Biskupin, Gnie-
zno oraz Toruń.

W Biskupinie dzieci odwiedziły mu-
zeum archeologiczne, najbardziej zna-
ny rezerwat archeologiczny w Europie 
Środkowej. Biskupin odcisnął swoje zna-
mię na kulturze polskiej. Teoria profe-
sora Józefa Kostrzewskiego głosząca, iż 
mieszkańcy grodu kultury łużyckiej na 
półwyspie jeziora Biskupińskiego byli 
Prasłowianami, a więc naszymi odległy-
mi przodkami, odgrywała znaczącą rolę 
w narodowej propagandzie, umacniając 
w szerokich kręgach społecznych przeko-
nanie o odległych początkach korzeni na-
szej wspólnej historii.W rezerwacie od-
kryto wiele niesłychanie interesujących 
zabytków, wśród nich m. in.  misa z cie-
kawym ornamentem przedstawiającym 
scenę polowania konnego myśliwych na 
jelenie, stał się z czasem logo biskupiń-
skiego muzeum.

Jedną z organizowanych wycieczek 
była wycieczka do Gniezna. Najwięk-
szym zabytkiem Gniezna jest Katedra 
Gnieźnieńska wraz z Wzgórzem Lecha. 
W katedrze znajdują się Drzwi Gnieź-
nieńskie przedstawiające życiorys św. 
Wojciecha, Srebrny Relikwiarz tego 
świętego oraz dwa gotyckie portale, któ-
re dzieci mogły zobaczyć. 

Wakacje
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Dzieci również odwiedziły miasto 
Toruń, gdzie przy pięknym pomniku mo-
gły poznać życiorys Stefana Wincentego 
Frelichowskiego – patrona polskiego har-
cerstwa. Dzieci miały również możliwość 
zwiedzenia oraz poznania historii Pomni-
ka Mikołaja Kopernika pochodzącego  
z 1853 roku, a także Krzywej Wieży -  
średniowiecznej baszty miejskiej, która 
swą nazwę zawdzięcza znacznemu od-
chyleniu od pionu (1,40 m).

W dniach 02.08.-16.08.2011 r. uczest-
nikami obozu w Gorzewie organizowa-
nego przez Chorągiew Mazowiecką ZHP 
były dzieci m.in. z miejscowości: Boro-
wiczki-Pieńki, Liszyno, Mirosław, Mi-
szewko Stefany, Rydzyno i Wykowo, 
Słupno, Święcieniec, Ramutowo, Barci-
kowo, Bielino w wieku od 9 do 18 lat.  
W sumie na liście znalazło się 45 na-
zwisk.

Stanica Harcerska w Gorzewie zloka-
lizowana jest wśród malowniczych lasów 
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Kra-
jobrazowego, nad jeziorem Sumino, 7 km 
od Gostynina i 30 km od Płocka. Są tu 
oznakowane, o różnym stopniu trudno-

ści, szlaki turystyczne. Uczestnicy mogą 
korzystać z boiska do gry w piłkę noż-
ną, siatkową, koszykówkę, stołów do te-
nisa, przestrzennego obszaru leśnego do 
prowadzenia gier terenowych i biegów 
na orientację oraz własne bezpieczne ką-
pielisko wydzielone pomostami ze służbą 
ratowniczą.

Podczas piętnastodniowego wy-
poczynku dzieci zakwaterowane były  
w wojskowych namiotach pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
oraz opieki lekarskiej. Na terenie obozu 
miały organizowane przeróżne imprezy 
w zależności od zainteresowania, potrzeb 
uczestników oraz pogody, m.in. ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, zaba-
wy integracyjne, olimpiady sportowe, za-
jęcia z profilaktyki uzależnień itp. 

W ofercie Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP znalazły się również wycieczki  
do Płocka i Torunia.

W czasie wycieczki do Płocka uczest-
nicy zwiedzali Płocki Ogród Zoologicz-
ny, Muzeum Mazowieckie, Muzeum Die-
cezjalne, Katedrę oraz odbyli godzinny 
rejs statkiem po Wiśle. Uczestnicy mogli 

także zwiedzić piękny Stary Rynek oraz 
inne zakątki Płocka.

Podczas wycieczki do Torunia dzie-
ci poznały najsłynniejszy produkt tego 
miasta, Pierniki Toruńskie. Tradycja wy-
pieku w mieście Kopernika tych aroma-
tycznych ciastek jest niemal tak długa 
jak historia Torunia. W Żywym Muzeum 
Piernika dzieci mogły poznać tajniki wie-
dzy piernikarskiej i samodzielnego upie-
czenia piernika, narzędziami i w sposób 
taki jak przed 500 laty robili to toruńscy 
piernikarze. Żywe Muzeum Piernika to 
miejsce intrygujące i magiczne, wypeł-
nione historią Torunia i pachnące słyn-
nymi piernikami. Odwiedzające dzieci 
mogły również wziąć aktywny udziału 
w pokazie tradycyjnego wypieku pier-
ników. Współuczestnictwo w procesie 
przyrządzania ciasta i wypieku pierników 
przyniosła wszystkim dzieciom wiele  ra-
dości, a także dała możliwość zdobycia 
wiedzy na temat pracy w średniowiecz-
nym warsztacie rzemieślniczym, jakim 
jest piernikarnia w Żywym Muzeum 
Piernika. Dzieci miały również możli-
wość zwiedzenia oraz poznania historii 
Pomnika Mikołaja Kopernika pochodzą-
cego z 1853 roku, a także Krzywej Wieży 
-  średniowiecznej baszty miejskiej, któ-
ra swą nazwę zawdzięcza znacznemu od-
chyleniu od pionu (1,40 m).

Aby zafundować młodszym dzieciom, 
które uczęszczają na zajęcia edukacyjne  
i pozaszkolne z terenu gminy Słupno rów-
nież rozrywkę w czasie wakacji opieku-
nowie wybrali się z dziećmi kilkakrotnie 
na miejską pływalnię „Podolanka”, gdzie 
dzieci pod okiem ratowników mogły na-
uczyć się pływać, bawić się na zjeżdżalni 
o długości 72 m, a także odpocząć i zre-
laksować się w jacuzzi. Po zabawie w ba-
senie dzieci mogły pójść z opiekunami na 
jedzenie do Mc Donald’s, bądź do KFC.

Ostatnim punktem wakacji dla dzie-
ci był wyjazd do płockiego ZOO. Dzieci 
mogły zwiedzić m.in. nowe ekspozycje. 
Dżunglę tropikalną otwartą w styczniu 
2011 roku, a także pawilon słoni, pawilon 
tamaryn, pawilon Ptaków Tropikalnych, 
pawilon Akwarium i Herpetarium, eks-
pozycję lwów, ekspozycję pingwinów, 
wybieg alpak i kucyków, wybieg osłów 
somalijskich, szklany ul, ekspozycję cie-
trzewi oraz wybieg lampartów perskich. 
Po zwiedzaniu ogrodu zoologicznego 
dzieci mogły wejść na płockie molo nad 
Wisłą oraz przejść się po Starym Rynku.

Wakacje dla dzieci i młodzieży, które 
uczęszczają na zajęcia edukacyjne i po-
zaszkolne z terenu gminy Słupno zostały 
zorganizowane przez Urząd Gminy w Słup-
nie oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno 
z/s w Cekanowie. 

Wakacje
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Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godzina zajęć Miejsce odbywania się zajęć

Poniedziałek
Zajęcia
wokalne

16.00-18.00
GOK

Cekanowo
ul. Królewska 28A

Wtorek

Zajęcia
edukacyjno – kulturalne

z elementami języka obcego
dla dzieci do 8 r. ż.

15.00 – 16.00
I grupa

Szkoła podstawowa
w Słupnie

ul. Kościelna 16

Zajęcia
muzyczne

15.00 – 16.30
Gitara – gr. początkująca

GOK
Cekanowo

ul. Królewska 28A

Środa
Zajęcia

taneczno – ruchowe

15.00-16.00
Gr. młodsza

16.00-17.00
Gr. starsza

Szkoła podstawowa
w Słupnie

ul. Kościelna 16
- HALA

Czwartek
Zajęcia

muzyczne
15.00 – 16.30

Gitara – gr. średnio zaawansowana

GOK
Cekanowo

ul. Królewska 28A

Piątek

Zajęcia
muzyczne

14.15 – 15.45
Gitara – gr. zaawansowana

15.45 – 17.15
keyboard

GOK
Cekanowo

ul. Królewska 28A

Zajęcia
edukacyjno – kulturalne

z elementami języka obcego
dla dzieci do 8 r. ż.

15.00 – 16.00
II grupa

Szkoła podstawowa
w Słupnie

ul. Kościelna 16

Sobota

Zajęcia
plastyczno - malarskie 10.00 – 12.00

GOK
Cekanowo

ul. Królewska 28A

Zajęcia
fotograficzno-filmowe

10.00 – 12.00

GOK
Cekanowo

ul. Królewska 28A

GMINNY OŚRODEK KULTURY SŁUPNO 
Z/S W CEKANOWIE 

ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ 
NA 

WARSZTATY 
WOKALNE I GRAFICZNE 

KTÓRE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ RAZ W TYGODNIU 
W WYMIARZE DWÓCH GODZIN

WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ  
W  GMINNYM OŚRODKU KULTURY SŁUPNO  
Z/S W CEKANOWIE , UL. KRÓLEWSKA 28A

Więcej informacji w GOK Słupno mieszczącym się 
w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie,

bądź telefonicznie pod numerem (24) 386-27-55/56
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-19.00

w soboty w godzinach 9.00-14.00

Rozkład zajęć dla dzieci i młodzieży
GOPS
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Nowy Ośrodek Kultury
w Cekanowie

GOK Słupno w roku 2011/2012 planuje zorganizowanie następujących zajęć: 

Fotograficzno-filmowych	  (nauka i doskonalenie warsztatu współczesnych technik fotografii i filmu z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi multimedialnych)

Plastyczno-malarskich	  (kształtowanie zdolności plastyczno malarskich, nauka zróżnicowanych technik i form)

Edukacyjno-kulturalnych	  z elementami języka obcego (wyłącznie dla dzieci do 8 roku życia)
(nauka języka obcego z elementami teatru)

Muzycznych	  (nauka gry na instrumentach – gitara, keyboard)

Wokalnych	  (nauka śpiewu)

Taneczno-ruchowych	  (nauka tańca, choreografia, ćwiczenia ruchowe)

Graficznych	  (wyłącznie dla dzieci od 9 roku życia)     
(nauka podstawowych technik grafiki klasycznej m.in. linoryt, kolograf, frotaż, gipsoryt, monotypia)

WAŻNE INFORMACJE
Zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonywać wyłącznie rodzice/opiekunowie zgłaszanych.1. 
Zgłaszać można dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie gminy Słupno.2. 
Karty zgłoszeniowe dostępne są w Sekretariatach Szkół oraz siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie 3. 
(Cekanowo ul. Królewska 28 A).
Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie 4. od poniedziałku  
do piątku w godzinach 7:15-19.00, w soboty w godzinach 9:00 – 14:00 (Cekanowo ul. Królewska 28 A).
Zgłoszenia zostaną poddane procesowi rekrutacji, o którego wynikach zgłaszający zostanie poinformowany indywidualnie.5. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 sierpnia 2011 roku.6. 
Miejsca na konkretne zajęcia prowadzone przez GOK są ograniczone.7. 
Zajęcia będą odbywały się od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Plany zajęć zostaną podane po zrekrutowaniu uczest-8. 
ników.
Bliższe informacje można uzyskać w Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie lub pod numerem telefonu (024) 9. 
386-27-55/56. 

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie został utworzony uchwałą Nr 38/V/11 Rady Gmi-
ny Słupno z dnia 18 marca 2011 roku, istnieje od 1 lipca 2011 roku i mieści się w budynku Świetlicy 
Wiejskiej w Cekanowie przy ulicy Królewskiej 28 A. 

Zakresem działania Gminnego Ośrod-
ka Kultury Słupno z/s w Cekanowie jest 
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kul-
turalnych i sportowo – rekreacyjnych 
mieszkańców oraz promocja i upo-
wszechnianie kultury, sztuki i sportu.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28 A, 09-472 Słupno, e-mail: gokslupno@wp.pl, tel. 24 386-27-55/56

Godziny pracy GOK
od 01.07.2011 r. do 31.08.2011 r. poniedziałek - piątek w godzinach 7.15 – 15.15
od 01.09.2011 r. – 31.12.2011 r. poniedziałek - piątek w godzinach 7.15 – 19.00

sobota w godzinach 9.00 – 14.00.

Opr. Paulina Drajkowska

Do zadań GOK należy:
1. wypracowanie programu działalności 

kulturalno-wychowawczej,
2. inspirowanie i opieka nad działalno-

ścią zespołów folklorystycznych, mu-
zycznych, tanecznych itp.,

3. organizowanie imprez kulturalno-

oświatowych i rozrywkowych dla 
mieszkańców,

4. utrwalanie tradycji regionalnych, 
gminnych,

5. organizowanie różnorodnych form pra-
cy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

NOWA REKRUTACJA!

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
– propozycja zajęć warsztatowych na rok kulturalny 2011/2012

DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, UCZNIÓW GIMNAZJUM,
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I  MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ

GOPS
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„PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA  
W SZKOŁACH”

Nadzór realizacji programu
NZOZ  Centrum Medyczne „Rodzina”, mgr Małgorzata Bartkowska

Osoby odpowiedzialne za program:
Kierownik programu:  Lek. med. Małgorzata Sobieska  
Prelekcje prowadzone przez lekarza pediatrę Lek. med. Małgorzatę Sobieską
Ratownik medyczny
Pielęgniarka : Jolanta Pączkowska
Sprawozdawczość : Renata Łukasiewicz
Koordynatorzy sportowi:  fizjoterapeuta Agnieszka Wolferd, fizjoterapeuta Łukasz Karolewski

Harmonogram realizacji programu:
PRELEKCJA I
Data i Miejsce: informacja o terminie prelekcji będzie podana na bieżąco w Recepcji Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina”, na tablicy informacyjnej w Szkołach, w Urzędzie Gminy Słupno  

PRELEKCJA II
Data i Miejsce: informacja o terminie prelekcji będzie podana na bieżąco w Recepcji Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina”, na tablicy informacyjnej w Szkołach, w Urzędzie Gminy Słupno  

PIKNIK SZKOLNY pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. O dacie i miejscu dzieci i rodzice będą poinformowani  
w szkołach.

Do dnia 7 września 2011 roku zostaną wykonane ulotki oraz plakaty informujące o realizacji programu.
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu zostanie wykazane przez kierownika Lek. med. Małgorzatę Sobieską.

Program finansowany przez Urząd Gminy Słupno

„PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA  
W SZKOŁACH”
I ETAP:
Przeprowadzenie anonimowej ankiety – skierowanej do rodziców i uczniów – celem
pozyskania informacji na temat świadomości kultury zdrowotnej ucznia i jego najbliższych
oraz ustalenia najbardziej interesujących zagadnień i problemów wartych omówienia.

II ETAP:
2 spotkania z lekarzem – specjalistą chorób dziecięcych
(szeroki blok tematyczny – opracowany wspólnie z rodzicami uczniów  
na podstawie anonimowej ankiety).

III ETAP:
Anonimowa ankieta skierowana do uczniów – podsumowująca całokształt  
działań na rzecz kształtowania wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia.

IV ETAP:
Piknik szkolny pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
Konkurencje sportowe
Turnieje międzyklasowe
Konkurs na gazetkę szkolną o tematyce zdrowotnej
Konkurs zdrowej żywności

„PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W SZKOŁACH”
Program kierowany do uczniów gminy Słupno, klasy IV–VI szkoły podstawowej
(od 15 września do 15 listopada 2011 roku ).

Ogłoszenie
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GOK Słupno z/s w Cekanowie zaprasza wszystkie 
chętne osoby na zajęcia aerobiku, które rozpoczną się  
1 października 2011 r. w miejscowościach: Borowicz-
ki-Pieńki, Mirosław, Cekanowo, Słupno. Więcej infor-

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w I edy-
cji konkursu „Wspomnienia z wakacji” opisujący naj-
piękniejszy dzień wakacyjny.

Na konkurs można nadsyłać:
- prace plastyczne - wykonane dowolną techniką,
- opowiadania,
- zdjęcie fotograficzne

KONKURS „WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
Do każdej pracy należy dołączyć dane zawierające:
- imię i nazwisko uczestnika,
- wiek,
- adres,
- telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna.

Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno 
z/s w Cekanowie ul. Królewska 28A, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.15-19.00 do dnia 14 października 2011 r.

20 czerwca 2011 roku w świetli-
cy wiejskiej w Liszynie, pod czujnym 
okiem Anny Włochowskiej i Eweliny 
Walczak odbył się „Konkurs recyta-
torski”. Konkurs był uwieńczeniem 
cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą 
uczęszczającymi na zajęcia edukacyj-
ne i pozaszkolne z terenu gminy Słup-
no z lokalną poetką Anną Włochow-
ską, która to czytała dzieciom wiersze, 
wspólnie z nimi je interpretowała,  
a dzieci malowały ilustracje do wysłu-
chanych utworów.

W konkursie wzięło udział 22 
dzieci, które były podzielone na dwie 
grupy wiekowe.

Jury w składzie: Agnieszka Serafi-
mowicz, Anna Więtczak, Anna Kuhn 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Opr. Ewelina Walczak

konkurs recytatorski

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
prowadzi zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Słupno w miejscowościach: 
Borowiczki-Pieńki, Liszyno, Mirosław, Miszewko Ste-
fany, Rydzyno oraz Wykowo. 

macji w GOK Słupno, mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej  
w Cekanowie, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 
24 386-27-56. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-
19.00, w soboty w godz. 9.00-14.00 

  Opr. Agnieszka Serafimowicz

Od 1 września 2011 r. zajęcia edukacyjne i pozaszkolne 
dla dzieci i młodzieży prowadzone w miejscowości Borowicz-
ki-Pieńki zostają przeniesione do miejscowości Cekanowo. 
Szczegółowych informacji udziela P. Ewelina Walczak pod 
numerem telefonu 24 386-27-56.

– Cichocka przyznało w młodszej gru-
pie I miejsce Marice Mazurowskiej,  
II miejsce Aleksandrowi Niedzielskie-
mu i III miejsce Julii Ogieniewskiej. 
Wyróżnienia otrzymali: Julia Nowac-
ka, Michał Włochowski i Laura Win-
cenciak.

W starszej grupie I miejsce otrzy-
mała Julia Wincenciak, II miejsce  
– Milena Dzięgielewska, III miejsce 
– Dominik Włochowski. Wyróżnienie 
zdobyła Paulina Wiktorowska.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzo-
ne atrakcyjnymi prezentami, otrzyma-
nymi od zaprzyjaźnionych sponsorów: 
Elżbiety Kuchty, Dariusza Luśniew-
skiego, Anny Włochowskiej, Agniesz-
ki Serafimowicz i Anny Słomskiej.

Opr. Ewelina Walczak

GOPS
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Promocja
poezji dla dzieci

18 sierpnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno 
z/s w Cekanowie odbyła się promocja pierwszego tomiku poezji 
dla dzieci pt. „Rymowanki babci Anki” miejscowej poetki Anny 
Włochowskiej (na zdjęciach). 

Tomik zawiera wiersze prezentowane dzieciom, do których 
mali ilustratorzy namalowali rysunki. Obrazki powstały pod czuj-
nym okiem Eweliny Walczak i Edyty Kusińskiej opiekunów ze 
świetlic wiejskich, oraz wychowawcy z Przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Liszynie Anny Więtczak.

Czwarty już tomik wydany przez autorkę zachwycił oczy 
wszystkich i z miłą chęcią dzieci jak i dorośli przekładali strony  
z podziwem dla kunsztu z jakim został wykonany.

Uroczystość składa się z trzech części: prezentacja nowego 
tomiku, uroczyste wręczenie małym ilustratorom książek, a na 
zakończenie zabawa taneczna, konkursy dla dzieci i słodki po-
częstunek. 

Podczas promocji można było podziwiać prace namalowane 
przez dzieci, wysłuchać utworów z tomiku poetki, a także zdobyć 
tomik z dedykacją.
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Urząd Gminy w Słupnie otrzymał pozytywną decyzję o pozyskaniu unijnego dofinansowania na realizację projektu w 2009 roku. W dniu 
29.11.2010 roku została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą.

Na mocy owej umowy Urząd Gminy w Słupnie uzyska  2 687 695,75 zł, co stanowi 85% wartości całego projektu, umożliwia-
jącego dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź 
niepełnosprawności, są tego pozbawieni. 

Wybór gospodarstw domowych, które otrzymają komputery i dostęp do Internetu, podle-
gał jasnym kryteriom. Pomocą w ramach realizowanego przedsięwzięcia objęte zostały: 

gospodarstwa domowe, wyłonione w oparciu o kryterium dochodowe (uprawnienia  • 
do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych), 
osoby niepełnosprawne,•  dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem  
ze światem zewnętrznym.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu było również posiadanie stałego meldunku na terenie Gminy 
Słupno oraz nieposiadanie komputera z dostępem do Internetu. 

Projekt jest realizacją założeń koncepcji budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego e-Słupno zgodnej 
ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno 2009-2015 na podstawie uchwały Rady Gmi-
ny Słupno Nr 276/XXIX/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Dla realizacji projektu wnioskodawca dokonał wyboru 60 gospodarstw domowych spełniających kryterium docho-
dowe. Wstępne typowanie potencjalnych beneficjentów projektu Urząd Gminy przeprowadził w oparciu o diagno-
zę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Ostateczne typowanie beneficjentów odbyło się również 
w oparciu o dane GOPS-u. Gospodarstwa domowe otrzymają sprzęt teleinformatyczny z dostępem do Internetu,  
a także wezmą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych 
umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość i skutecznej edukacji przez Internet.
W ramach projektu zaplanowano działania koordynacyjne polegające na dostarczeniu sprzętu teleinformatycznego 
z dostępem do Internetu dla jednostek: placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Pod-
stawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, świetlic 
wiejskich tj. świetlice w Bielinie, Borowiczkach Pieńkach, Cekanowie, Liszynie, Mirosławiu, Miszewku Stefany, 
Rydzynie, Szeligach, Wykowie oraz Biblioteki w Słupnie 
Założone cele realizowane będą z wykorzystaniem e-portalu stworzonego w ramach projektu – jako platformę wy-
miany informacji, doświadczeń i doskonalenia umiejętności beneficjentów projektu.
Projekt „www.e-slupno.eu” z pewnością zwiększy znacząco szanse funkcjonowania wielu mieszkańców naszej 
Gminy w niebywale szybko rozwijającym się w dobie Internetu współczesnym świecie.

PROJEkT 
„www.e-slupno.eu”
Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2014 r.

www.e-slupno.eu
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOPSODARKA 2007-2013
Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospdarki

Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Projekt „www.e-slupno.eu” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagro-
żonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz nie-
pełnosprawności.

„Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość”
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie
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Była już Wisła w podaniach i legen-
dach czy Rok Historii Najnowszej. Tym 
razem, ze względu na 100 rocznicę uro-
dzin Czesława Miłosza, zaczerpnięto 
motto z jego twórczości: 
„Mowa rodzinna niechaj będzie prosta. 
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo, 
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,  
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy.” 

Niezwykły warsztat pisarski poety 
uczniowie mogli zaobserwować, czyta-
jąc wiersze z tomu „Świat. Poema na-
iwne”. Podczas drużynowych zabaw 
językowych zawodnicy zmierzyli się  
z bogactwem naszej ojczystej mowy, 
np. odgadując  frazeologizmy i przy-
słowia lub dokonując stylistycznej ko-
rekty tekstu, w którym nadużyto zapo-
życzeń. Nie obyło się też bez ćwiczeń 
ortograficznych, do których zachęcali 
trzecioklasiści, śpiewając w rytm kra-
kowiaczka: „Ortografia nasza jest co 
nieco trudna, ale za to, wierzcie, nie jest 
taka nudna.” 

Jednak zasadniczą nowością tego-
rocznej „IX Corridy” był indywidu-
alny konkurs o tytuł „Mistrza Języka 
Polskiego Gminy Słupno”, nad którym 
patronat objął Wójt Gminy Słupno, Ste-
fan Jakubowski i dla zwycięzcy ufun-
dował główną nagrodę – aparat fotogra-
ficzny. Pierwszą laureatką została Julita 
Miller, uczennica Darii Ołdakowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Słupnie. Jak 
podkreśla  dyrektor Anna Warda, im-
prezy organizowane są z  nadzieją, że 
wspólne działania nauczycieli, władz 
szkolnych i samorządowych zmobilizu-
ją młodzież do dbałości o kulturę języka 
ojczystego.

Tekst i zdjęcia
Szkoła Podstawowa w Liszynie

Corridaw Liszynie
IX Językowa Corrida w Szkole 
Podstawowej w Liszynie odby-
ła się 8 marca 2011 r. Według 
zamysłu pomysłodawczyni pro-
jektu, polonistki Jolanty Borow-
skiej, te spotkania uczniów szkół 
podstawowych Gminy Słupno co 
roku mają nieco inny charakter 
ze względu na zmieniający się 
temat przewodni.

Konkurs międzyszkolny
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Szkolenie z zakresu sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych - 2 dniowe szkolenie wyjazdowe  - październik 2011 r. 1. 
Szkolenie z  zakresu negocjacji - 1 dniowe szkolenie  - listopad 2011 r.2. 
Szkolenie z zakresu zakładania organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń przy Ochotniczej Straży 3. 
Pożarnej - 2 dniowe szkolenie - styczeń 2012 r. 
Wyjazd szkoleniowo -  badawczy do wiosek tematycznych (3 dniowy) mający na celu pokazanie inicjatyw lokalnych podej-4. 
mowanych w innych regionach. 

W trakcie wyjazdu  przewidziane jest szkolenie z zakresu rozwoju i integracji społeczności, zwiedzanie wiosek tematycznych, 
spotkania z innymi sołtysami i mieszkańcami celem wymiany doświadczeń - marzec/kwiecień 2012 r.

Projekt „Animator zmiany” stanowi kontynuację projektu „Lider jako animator w środowisku wiejskim”.

Projekt: „Animator zmiany”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycjaCzłowiek – najlepsza inwestycja

PROJEkT 
„Animator zmiany”
1 września 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozpocznie realizację projektu „Animator zmiany” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Okres realizacji projektu: 
1 września 2011 r. – 30 kwietnia 2012 r.
Celem głównym projektu jest promocja aktywnej integracji społecznej na terenie gminy.
Osoby do których skierowane jest wsparcie szkoleniowe to 17 mieszkańców: przedstawicieli so-
łectw Gminy Słupno i aktywnie działających liderów/liderek lokalnych.

zwiększenie stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw lokalnych,1. 
pojawienie się mechanizmów wyzwalających aktywność lokalnych liderów i liderek,2. 
zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie działań promocyjnych wśród przedstawicieli sołectw i lokalnych lide-3. 
rów/liderek,
zwiększenie integracji społecznej na terenie gminy Słupno, 4. 
zwiększenie  poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości,5. 
zwiększenie  liczby  oddolnych inicjatyw lokalnych,6. 
zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej wśród  sołtysów i lokalnych liderów/liderek,7. 
zwiększenie umiejętności animacji społecznej przez sołtysów i lokalnych liderów/liderek,zwiększenie liczby inicjatyw lokal-8. 
nych podejmowanych przez przedstawicieli sołectw na terenie gminy Słupno dla mieszkańców gminy.

Realizacja celów projektu może wpłynąć na wzrost podejmowanych inicjatyw lokalnych przez przedstawicieli sołectw jak i miesz-
kańców oraz rozwój integracji społecznej mieszkańców gminy Słupno.

Cele szczegółowe projektu:

W projekcie „Animator zmiany” podjęte zostaną następujące działania:

Ogłoszenie
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Piknikowe 

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirosławia i Gulczewa, Sklepu  
z Mirosławia oraz członków rad sołeckich. Nad jej przebiegiem czuwała pani Ewelina 
Walczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. 

Świetną formę wypoczynku zapro-
ponowała mieszkańcom wsi Rydzyno 
rada sołecka wraz z sołtysem Wojcie-
chem Bielasem (na zdjęciu obok roz-
stawia trampolinę). Z jego inicjatywy 
w maju została zorganizowana impreza, 
której celem nadrzędnym było zagwa-
rantowanie dobrej zabawy rodzicom  
i dzieciom.

Świetna zabawa była też w Mirosła-
wiu i Starym Gulczewie. Ich mieszkań-
cy hucznie przywitali lato. Ten piknik 
to kontynuacja ubiegłorocznego pro-
jektu „Dni Wsi”. Był realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Kultury w Słupnie, a jego celem była 
integracja społeczna i wsparcie inicja-
tyw lokalnych na terenie naszej gminy.

Do Mirosławia przybyły całe rodzi-
ny. Czekało na nie mnóstwo atrakcji: 
ognisko, przepyszna grochówka, słodki 
poczęstunek, a przede wszystkim wy-
zwalające chęć rywalizacji konkursy. 
Największe emocje wywołało przecią-
ganie liny. Na jednym jej końcu Miro-
sław, na drugim Stare Gulczewo. Wieś 
kontra wieś. Wygrał Mirosław!

- Nie mamy jakichś ogromnych fun-
duszy, ale wystarczy odrobina chęci  
i już można się świetnie razem bawić  
– komentuje sołtys zwycięskiej wsi 
Anna Pietrzak. 

E. Adamkowska 
Fot. E. Adamkowska,  

archiwum GOPS

– Balony były fajne, popcorn, trampolina, przejażdżki kon-
ne, malowanie twarzy też.  I jak wpadłam w ten dołek i się 
przewróciłam, to też było fajnie – relacjonowała  
z przejęciem  jedna z najmłodszych uczestniczek impre-
zy w Rydzynie. Krótko mówiąc –  kto nie był, niech żałuje.

Rydzyno, Mirosław i Stare Gulczewo

Z życia gminy
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Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Słupno 
oraz grupa mażoretek „ISKIERKI” 

prowadzi nabór nowych członków. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Zapewniamy instrumenty, piękne stroje, miłą, koleżeńską atmosferę, 
a w przyszłości moc wrażeń z występów, 

wspólnych spotkań i wyjazdów.
Wszystkich chętnych zapraszamy do Świetlicy Wiejskiej 

w Cekanowie ul. Królewska 28 A 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15.-19.00 

oraz w soboty w godz. 9.00-14.00.
Więcej informacji pod numerem telefonu 24 386-27- 56, 601-804-721

Serdecznie zapraszamy

Strażacka Orkiestra Dęta
Gminy Słupno

Plany utworzenia Strażackiej 
Orkiestry Dętej Gminy Słupno po-
wstały pod koniec 2000 roku. Od tego 
czasu trwały przygotowania. Pierwsze spo-
tkanie Orkiestry odbyło się 04.03.2001 roku. 
Do nauki grania zaangażowano doświadczone-
go kapelmistrza Władysława Adamczyka, który 
prowadzi Orkiestrę do dziś. 12 sierpnia 2001 roku to 
pamiętny dzień w historii Orkiestry. W tym dniu pro-
boszcz parafii Słupno ksiądz dr Marek Zawadzki dokonał 
uroczystego wyświęcenia instrumentów. Był to jednocześnie 
pierwszy publiczny występ. Po kilku miesiącach Orkiestra liczy-
ła 32 członków. 

W 2003 roku został utworzony zespół mażoretek pod nazwą 
„ISKIERKI”, który wzbogaca i upiększa występy, dzięki któremu wzrósł 
znacząco poziom artystyczny Orkiestry.

Repertuar orkiestry obejmuje bogaty wybór utworów religijnych, patriotycznych, marszowych, a obecnie również przechodzi 
do standardów muzyki rozrywkowej i klasycznej.

Obecnie do Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno należy 20 członków, a do zespołu marżoretek „ISKIERKI” 16 człon-
ków. 

Ogłoszenie
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Przeprowadzenie 6 miesięcznego kursu obsługi komputera z zapoznaniem się z programami graficznym, w celu nauki redagowania i •	
składania gazetki parafialnej (od czerwca 2011 r . do stycznia 2012 r., z zachowaniem przerwy wakacyjnej).Rezultatem tego działania 
będzie zredagowana i wydana pierwsza gazetka Parafii w Słupnie. 
Spotkania integrujące grupę, zwiększające tolerancję społeczną (1 raz w miesiącu).•	
Jednodniowy wyjazd integracyjny - wspólny posiłek, gry i zabawy, wymiana doświadczeń między grupami (sierpień 2011 r.)•	
Seminarium kończące projekt. Podsumowanie rezultatów projektu, rozdanie pierwszego egzemplarza gazetki parafialnej i prezentacja •	
nagranego filmu z realizacji projektu.

Wyłonienie wśród uczestników projektu  grupy redakcyjnej gazetki, która będzie dalej współpracować z parafią w celu wydawania gazetki •	
i współredagowania strony www.
Zredagowanie i wydanie pierwszej gazetki parafialnej•	
Nagranie filmu dokumentującego przebieg projektu•	
Wzrost poziomu integracji i tolerancji społecznej, poprawa samooceny•	

Projekt  „Integracja przez współdziałanie to otwarcie na niepełnosprawność” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycjaCzłowiek – najlepsza inwestycja

PROJEkT 
„Integracja przez współdziałanie 
to otwarcie na niepełnosprawność”
Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Marcina w Słupnie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, rozpoczęła realizację projek-
tu „Integracja przez współdziałanie to otwarcie na niepełnosprawność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Okres realizacji projektu: maj 2011 r. – luty 2012 r.
Odbiorcy projektu:

Cele szczegółowe projektu:
Zwiększenie poziomu aktywnej integracji przez wspólne działania obu grup społecznych1. 
Zwiększenie tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w środowisku2. 
Podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczących wartości poszczególnych grup społecznych3. 
Wzrost współpracy między grupami poprzez wspólne projektowanie i redagowanie gazetki parafialnej i współpraca przy stronie www. 4. 
wnioskodawcy

Cel projektu: wspólne działanie osób niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Słupno, pozwoli zwiększyć tolerancję 
i integrację społeczną w/w grup, a także przyczyni się do niwelowania stereotypów na temat osoby niepełnosprawnej w świadomości spo-
łeczności lokalnej.

Działania:

Zakładane rezultaty:

Ks. Marek Zaborowski, Parafia p.w. św. Marcina, tel. 24 261-93-78 
Anna Kowalczyk, GOPSiK Słupno, tel. 24 261-29-42 

- osoby niepełnosprawne z terenu gminy Słupno (10 osób)
- młodzież w wieku 15-18 lat z terenu gminy Słupno (10 osób)

Wszystkie spotkania odbędą się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie i w budynku 
wnioskodawcy projektu tj. Parafii w Słupnie
Mamy nadzieję, że projekt „Integracja przez współdziałanie to otwarcie na niepełnosprawność” przyczyni się do wzrostu integracji społecznej 
i tolerancji, nauczy współpracy między tak różnymi grupami społecznymi, a Parafia zyska wykwalifikowany zespół redakcyjny nowopowstają-
cej gazetki Parafii p.w. św. Marcina w Słupnie.

Kontakt:
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Strażacy
rywalizowali w Wykowie

Gmina Słupno była gospodarzem VII 
Powiatowych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Zorganizowaliśmy je w Wykowie. 

Imprezę otworzył starosta płocki Piotr 
Zgorzelski. Podczas uroczystego powita-
nia podziękował druhnom i druhom za 
odwagę, poświęcenie i za pomoc, jaką 
nieśli powodzianom z naszego powiatu. 
Wszystkim uczestnikom zawodów ży-
czył wygranej.

Wśród drużyn męskich po raz kolej-
ny mistrzem została Ochotnicza Straż Po-
żarna z Juryszewa w gminie Radzanowo. 
Kolejne miejsca zajęły:

Podolszyce, Gąbin, Wyszogród, Bo-
dzanów, Wyszyna (gmina Stara Biała), 
Łaziska (gmina Słubice), Maliszewko, 
Spółdzielnia Usług Rolniczych z Małej 
Wsi, Blichowo (gmina Bulkowo). 

Wśród pań najlepsze były reprezen-
tantki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ra-
dzanowa. Wyprzedziły OSP z Siecienia, 
gmina Brudzeń Duży i OSP ze Starej 
Białej.

Emilia Adamkowska
Fot. E. Adamkowska

2. OSP z Dłużniewa, gmina Staroźreby
3. OSP z Bądkowa Kościelnego, gmina 

Brudzeń Duży
4. OSP z Rogozina, gmina Radzanowo
5. OSP z Miszewka Strzałkowskiego, 

gmina Słupno
 

Przypomnijmy: do zawodów sportowo-
pożarniczych zostały zakwalifikowane 
najlepsze drużyny wyłonione podczas 
eliminacji gminnych. Reprezentacje po-
szczególnych Ochotniczych Straży Pożar-
nych oprócz już wyżej wymienionych to: 
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Siedziba realizacji programu:
NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, Słupno, ul. Miszewska 8a

Nadzór oraz realizacja programu:
NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, mgr Małgorzata Bartkowska

Osoby odpowiedzialne za program:
Kierownik programu:  Lek. med. Małgorzata Sobieska
Konsultacje lekarskie:  Lek. med. Ewa Kocięda-Paszta
Sprawozdawczość: Pielęgniarka Mirona Welenc
Położna Jadwiga Biernat (prowadzenie karty profilaktycznej: wywiad, waga, BMI, wzrost, RR, pobranie krwi na badania).
Laboratorium wykonujące badania: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - umowa z NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”

Harmonogram realizacji programu:

PRELEKCJA I  -  Lek med. Ewa Kocięda-Paszta
Data 27 wrzesień 2011 rok
Godzina od 18.30 do 20.30
Miejsce: na terenie Urzędu Gminy Słupno

PRELEKCJA II  -  Lek. med. Ewa Kocięda-Paszta
Data i Miejsce: informacja o terminie prelekcji będzie podana na bieżąco w Recepcji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Centrum Medyczne „Rodzina” oraz w Urzędzie Gminy Słupno

PRELEKCJA III – Lek. med. Ewa Kocięda – Paszta
Data i Miejsce: informacja o terminie prelekcji będzie podana na bieżąco w Recepcji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Centrum Medyczne „Rodzina” oraz w Urzędzie Gminy Słupno

Program finansowany przez Urząd Gminy Słupno

„NADWAGA, OTYŁOŚĆ I STRES 
A NADCIŚNIENIE TĘTNICZE„
I ETAP:
3 spotkania z lekarzem – specjalistą chorób wewnętrznych

II ETAP:
Indywidualne konsultacje pacjentów oraz badania laboratoryjne (pełen lipidogram oraz poziom cukru)

III ETAP:
Konsultacje specjalistyczne w przypadku wykrycia powikłań: (okulista, neurolog, chirurg)

IV ETAP:
Koszty pozostałe:

Pilotaż programu;
Statystyka;
Rejestracja pacjentów;
Prowadzenie dokumentacji

Program kierowany do mieszkańców gminy Słupno,  
realizacja - w terminie od 15 września do 30 listopada 2011 roku
(przeznaczony dla 200 osób w wieku 30 – 55 lat).

Ogłoszenie



Głos Słupna33

Przyjęcia pacjentów na konsultacje
Poniedziałek  13.00-15.30 
Wtorek          13.00-15.30 
Środa            13.00-15.30 
Czwartek       13.00-15.30 
Piątek            13.00-15.30 

Rejestracja pacjentów do programu 
Poniedziałek   11.00-13.00 
Wtorek           11.00-13.00 
Środa             11.00-13.00 
Czwartek        11.00-13.00 
Piątek             11.00-13.00 

Pobrania krwi na badania w ramach programu:
Wtorki            08.00- 10.00

Do dnia 1 września 2011 r. zostaną wykonane ulotki oraz plakaty informujące o realizacji programu oraz informacja w biuletynie 
gminy Słupno.

Każdy pacjent biorący udział w programie będzie posiadał założoną:
Historię choroby
Kartę profilaktyczną
Potwierdzenie wykonania badań

Sprawozdania zbiorcze z realizacji programu zostanie wykonane przez kierownika Lek. med. Małgorzatę Sobieską.
Zgodnie z umową wyniki badań będą przesłane pacjentom w ciągu 30 dni od wykonania drogą pocztową.

KARTA PROFILAKTYCZNA W RAMACH PROGRAMU
„NADWAGA, OTYŁOŚĆ I STRES A NADCIŚNIENIE TĘTNICZE„

Imię i nazwisko ………………………….......………………………………………………………………………
WYWIAD ( CZYNNIKI RYZYKA )
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

WIEK ………………………………………………….	
PŁEĆ :   K           M                	
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W RODZINIE  u ojca lub brata przed 55 rokiem życia u matki lub siostry przed 	
65 rokiem życia

TAK NIE
ZAWAŁ
UDAR MÓZGU
NAGŁY ZGON SERCOWY
NADCIŚNIENIE
ALKOHOL
PALENIE PAPIEROSÓW ILE: 
STRES

BADANIE PRZEDMIOTOWE PACJENTA

POMIAR RR ……………………………•	

WAGA …………...............……………•	

WZROST …………………..…………..•	

BMI …………………...………………..•	

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH •	

……………….…………………………

Ogłoszenie
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Gminny biuletyn informacyjny - informator Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ,,Głos Słupna’’
Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel. (24) 267-95-81, e-mail: ug@slupno.eu

Redaguje: Emilia Adamkowska, druk: Laser-Graf, Płock, tel. (24) 262-03-08, nakład 1500 egz.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Sport

Wszechstronne Słupno
na olimpiadzieWzorem lat ubiegłych w czerwcu reprezen-

tacja Gminy Słupno wzięła udział w Samorzą-
dowym Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin, 
który odbył się w Bodzanowie. Wszystko jak na 
prawdziwej olimpiadzie - defilada (naszą ekipę 
poprowadził wójt Stefan Jakubowski), odegra-
nie hymnu, wciągnięcie na maszt flagi, zapale-
nie znicza. 

Kapitanem naszej drużyny był Adam Zby-
szewski, kierownik hali sportowej w Słupnie. 
Wykazaliśmy się wszechstronnością - wystąpi-
liśmy w turnieju siatkówki, w którym dotarli-
śmy aż do finału, rzucaliśmy ringo, biegaliśmy 
na nartach po trawie, strzelaliśmy do celu, rzu-
caliśmy piłką do kosza i kaloszem. 

Ukłony i gratulacje dla naszych sportowców, 
którzy spisali się na medal. 

Bardzo serdecznie dziękujemy dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Święcieńcu Izie Toma-
szewskiej za przygotowanie prezentacji gmi-
ny, która bez dwóch zdań była - taka jest opinia 
wielu widzów - najlepsza. Swoim brawurowym 
występem - plenerową sesją rady gminy z przy-
mrużeniem oka - przyczynili się do tego także 
nasi radni (przewodnicząca Elżbieta Kuchta, Jan 
Stefański, Zbigniew Dziecinny, Bożena Grzy-
bowska), sołtysi (Tomasz Piórkowski, Lucy-
na Grączewska, Wioletta Kwiatkowska i Anna 
Pietrzak), młodzież (dziewczęta z orkiestry  
i chłopcy z OSP). No i przede nasze dzieci z SP 
w Święcieńcu. Wszyscy włożyli dużo pracy, 
abyśmy wypadli naprawdę godnie.

E. Adamkowska 
Fot. E. Adamkowska 
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