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Już drugi raz zagraliśmy w Słupnie
TEKST I FOTO PAULINA DRAJKOWSKA GOK SŁUPNO

Gmina Słupno już drugi raz przystąpiła do organizacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której 
prowadzona była publiczna zbiórka pieniędzy dla rato-
wania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

WIĘCEJ NA STR. 16

Ferie zimowe 2013
TEKST I FOTO MARTA ROGOZA

Po półrocznym zmaganiu się dzieci i młodzieży z nauką 
przyszedł czas na upragniony i długo oczekiwany odpo-
czynek. 

WIĘCEJ NA STR. 8

Od 1 lutego 2013 r. nowy system 
zbiórki odpadów segregowanych
TEKST MICHAŁ KOLASIŃSKI

Od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. na terenie 
zabudowy jednorodzinneji wielorodzinnej funkcjonował 
będzie nowy system zbiórki odpadów opakowaniowych 
„u źródła”- bezpośrednio od mieszkańców.

WIĘCEJ NA STR. 10

Opłaty za śmieci w 2013 roku
TEKST ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Od lipca 2013 r. w całym kraju ulegną zmianie zasa-
dy gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie  
z wprowadzoną przez Sejm Polski znowelizowaną ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesz-
kańcy będą zobowiązani do uiszczania opłaty za odbiór 
odpadów i ich dalsze zagospodarowanie.

WIĘCEJ NA STR. 11

„Kiedy dzieci są małe, daj im korzenie,  
a kiedy są duże, daj im skrzydła”
TEKST IZABELA TOMASZEWSKA FOTO SP ŚWIĘCIENIEC

Szkoła podobnie jak otaczający nas świat ulega ciągłym 
przeobrażeniom. Myśląc o niej z perspektywy dwudzie-
stu pięciu lat pracy nie jestem pewna czy we wszystkich 
obszarach na lepsze. Czy współczesna szkoła spełnia 
oczekiwania i pragnienia najważniejszych w niej osób 
czyli dziecii młodzieży?

WIĘCEJ NA STR. 17

W karnawale czas na bale… 
TEKST I FOTO JOANNA JEZIORSKA

W Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” 12 
lutego już po raz kolejny odbył się ostatkowy bal kar-
nawałowy. Już od samego rana do przedszkola przycho-
dzili rycerze, królewny, kowboje, czerwone biedroneczki  
i wiele innych bajkowychpostaci. 

WIĘCEJ NA STR. 18  

W szkole w Liszynie chętnie czytają
TEKST I FOTO DOROTA MORAWSKA SP LISZYNO

Jak co roku w naszej placówce odbył się Konkurs Pięk-
nego Czytania adresowanydo uczniów klas I – III. Motto 
konkursu brzmiało ,,Lubię czytać”. Celem zmagań była 
popularyzacja książek i czytelnictwa, nobilitowanie dba-
łości o piękno języka ojczystego oraz kształcenie umie-
jętności pięknego czytania.

WIĘCEJ NA STR. 23
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 Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Gminy Słupno

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, radości, spełnienia marzeń,  

mnóstwa wiosennego słońca 
oraz samych sukcesów 

w życiu zawodowym i osobistym
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Wdniu 28 grudnia 2012 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy  
w Słupnie, której głównym punktem było uchwalenie budżetu Gmi-
ny na 2013 r. w postacie dwóch uchwał: w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 oraz Uchwała 
Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013.
Poza tym Rada podjęła 11 uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 124/
XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyję-
cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015;  
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok; ustalenia wy-
kazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków; przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckie-
go; partycypacji w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogo-
wo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku; wprowadzenia zmian  
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie; uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok; wyrażenia zgody 
na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mi-
szewskiej 8a w Słupnie na prowadzenie ośrodka zdrowia; przyjęcia Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno; uchwa-
lenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Słupno na lata 
2012-2016 z perspektywą do roku 2019”; skargi Anny Ujazda.

Kolejna, XXIV  Sesja Rady Gminy zwołana była w trybie nadzwyczaj-
nym na dzień 4 marca 2013 r. W czasie tego posiedzenia zostały podję-
te 3 uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno 
na 2013 r.; w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego 
oraz uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XXIII/12 Rady Gminy  
w Słupnie z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Słupno.

XXV Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 1 marca 2013 r., na której 
wg porządku obrad zostały podjęte, oprócz zmian w tegorocznym budże-
cie, następujące uchwały:

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miszewko Strzałkowskie,• 
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,• 
uchylenia uchwały w sprawie partycypacji w kosztach obsługi Między-• 
zakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty 
w Płocku,
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Pu-• 
blicznej w Słupnie w samorządową instytucję kultury pn „Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Słupnie”,
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury • 
Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnego Ośrod-
ka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie,
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem • 
Gminy Słupno na lata 2013- 2017,
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-• 
niowego zasobu Gminy Słupno,
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierun-• 
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno,

na przełomie roku 2012/2013 oraz I kwartału 2013 r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania • 
przestrzennego Gminy Słupno,
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania • 
przestrzennego Gminy Słupno,
nabycia gruntów położonych w : Nowym Gulczewie (działki nr 79/5, • 
79/17, 79/23), Cekanowie (działka nr 289/54), Cekanowie (działki nr 
281/5, 281/10, 281/15, 281/20), Szeligach (działki nr 128/12 i 128/13 
oraz 129/11),
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu • 
pn. „www.e-slupno2.eu” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwięk-
szenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
wygaśnięcia mandatu radnego.• 

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali szereg sprawozdań, min: spra-
wozdanie z działalności GOPS w Słupnie za 2012 r.; informację z przebie-
gu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 
r. – GOK Słupno z/s w Cekanowie; sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii za 2012 r.; sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Słupno w 2012 
r. oraz zapoznali się z informacją o wydanych decyzjach w sprawach usta-
lenia opłaty planistycznej i adiacenckiej za 2012 r. i udzielonych umorzeń, 
rat i odroczeń.

Podczas XXIII i XXV sesji radni wysłuchali informacji z posiedzeń 
komisji stałych za okres miedzy sesjami oraz informacji Wójta o realizacji 
uchwał podjętych na poszczególnych posiedzeniach.

Sesje Rady Gminy
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12 lutego w Gimnazjum im. K.K. Ba-
czyńskiego w Słupnie przeprowa-
dzono eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Po-
żarom”.

Turniej został zorganizowa-
ny przez Oddział Gminny Zarządu 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Słupnie przy współudziale Urzędu 
Gminy w Słupnie.  Przewodniczącym 
jury turnieju został  Krzysztof Różal-
ski – komendant gminny Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Słupnie.

W turnieju udział wzięło 13 
uczestników;

•    w grupie I ( szkoły podstawo-
we) - 7 uczniów

•    w grupie II (gimnazja) – 6 
uczniów

Zwycięzcami tegorocznego tur-
nieju zostali:
w grupie I:
I miejsce – Cezary Wronka - Szkoła 

Podstawowa w  Słupnie;
II miejsce – Karol Cieślik – Szkoła 

Podstawowa w Słupnie;
III miejsce – Wiktoria Stefańska  

– Szkoła Podstawowa w  Słupnie
 

miejsca od IV do VII zajęli:
Julia Wincenciak  – Szkoła Pod-

stawowa w  Liszynie
Julia Luśniewska – Szkoła Pod-

stawowa w  Liszynie

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
TEKST NINA LEWANDOWSKA FOTO EMILIA ADAMKOWSKA

Weronika Kalinowska  – Szkoła 
Podstawowa w  Słupnie

Miłosz Sobczak – Szkoła Podsta-
wowa w  Słupnie

 
w grupie II:
I miejsce – Łukasz Sobczak 

– Gimnazjum w Słupnie
II miejsce – Damian Pawlak – Gim-

nazjum w Słupnie
III miejsce – Szymon Stelak  

– Gimnazjum w Słupnie
 

miejsca od IV do VI zajęli:
Przemysław Ignaczewski – Gimna-

zjum w Słupnie
Andżelika Szeligowska – Gimnazjum 

w Słupnie
Sebastian Grzelak – Gimnazjum  

w Słupnie

Dla uczestników konkursu prze-
widziano pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki, ufundowane przez Wójta 
Gminy Słupno.

Zdobywcy pierwszych miejsc: 
Cezary Wronka i Łukasz Sobczak 
reprezentować będą gminę Słupno  
w eliminacjach powiatowych. 

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy, a zwycięzcom życzymy powo-
dzenia w eliminacjach powiatowych.
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Biała Szkoła 2013
TEKST GRZEGORZ GOMUŁKA FOTO GIMNAZJUM  SŁUPNO

związane z tymi miejscowościami. 
Poznali charakterystyczne cechy fau-
ny i flory polskich gór oraz zwiedza-
li z przewodnikiem Tatrzański Park 
Narodowy, Rusinową Polanę, Sta-
ry Cmentarz na Pęksowym Brzyzku 
w Zakopanem, Targ po Gubałówką  
i Krupówki. Uczestników wyjazdu 
zachwyciło piękno krajobrazu gór-
skiego. Tatry i ich jedyny, w swym 
rodzaju urok został uwieczniony na 
wielu zdjęciach, które można rów-
nież obejrzeć na stronie internetowej 
gimnazjum. Atrakcją dla uczestników 
„Białej Szkoły” był również wyjazd do 
Szaflar na baseny termalne. W base-
nach tych temperatura wysokozmi-
neralizowanej wody utrzymywana 
jest w zakresie 30 - 38°C.  Łączna 
powierzchnia lustra wody wynosi 
970m2.

Nie zabrakło też innych atrakcji, 
takich jak: konkurs „Pytanie na śnia-
danie”, za który odpowiedzialna była 
pani Burdyka, ognisko w zimowej, 
wieczornej scenerii, współzawodnic-
two w grach zespołowych, konkurs 
„Czystość w pokojach”, nad przebie-
giem którego czuwała pani Lewan-
dowska. Każdy uczestnik konkursu 
dzielnie walczył, by zdobyć dyplom 
za najczystszy pokój. 

W dniach 02.01 – 07.01 2013 roku 
po raz drugi w historii Gimnazjum 
im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie 
została zorganizowana „Biała Szko-
ła”. Jej pomysłodawcą oraz orga-
nizatorem jest Grzegorz Gomułka 
– nauczyciel wychowania fizyczne-
go z Gimnazjum w Słupnie. Opie-
kę nad uczniami sprawowały rów-
nież Agnieszka Burdyka – pedagog  
z Gimnazjum w Słupnie oraz Milena 
Lewandowska – pedagog ze Szkoły 
Podstawowej w Święcieńcu.

„Biała Szkoła”, to doskonały spo-
sób na kształtowanie umysłu, cha-
rakteru i osobowości dziecka, to 
przedsięwzięcie, które miało na 
celu, przeniesienie zajęć dydak-
tyczno – wychowawczych (w okre-
sie zimowym) poza ławkę szkolną, 
w inne, atrakcyjne pod wieloma 
względami miejsce. My, podobnie 
jak w ubiegłym roku pojechaliśmy 
do Małego Cichego, miejscowości 
położonej kilka kilometrów od Za-
kopanego.

Głównym celem wyjazdu, była 
nauka jazdy na nartach, ale obec-
nym nauczycielom zależało tak-
że na dostarczaniu dzieciom i mło-
dzieży informacji o otaczającym 
go świecie oraz na uwrażliwianiu 

ich na piękno otaczającej przyrody.  
W „Białej Szkole” wzięli udział ucznio-
wie Gimnazjum K. K. Baczyńskiego 
w Słupnie oraz uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Słupnie. Wszy-
scy podopieczni, w ostatnich dniach 
nauki, wykazali się umiejętnościa-
mi, które pozwalały im na swobodne 
zjeżdżanie ze stoku. Odbyły się na-
wet „Narciarskie Mistrzostwa w sla-
lomie gigancie”, podczas których: 
w kategorii chłopców: I miejsce za-
jął Aleksander Krajewski, II miej-
sce Wiktor Baranowski, III miejsce 
Tomasz Jędrzejewski. Natomiast  
w kategorii dziewcząt: I miejsce zaję-
ła Natalia Wysocka, II miejsce Kata-
rzyna Krzemińska, III miejsce Laura 
Lewandowska. Jednakże wszystkim 
uczestnikom zawodów należą się 
wielkie gratulacje za umiejętności, 
siłę walki oraz dobry humor. Warto 
wspomnieć, że wszyscy uczniowie 
otrzymali tytuł wzorowego narcia-
rza.  

Podczas pobytu na „Białej Szko-
le” oprócz nauki i kształcenia umie-
jętności jazdy na nartach uczniowie 
poznali górskie miejscowości: Białka 
Tatrzańska, Małe Ciche, Zakopane, 
Bukowina Tatrzańska. Poznali zabyt-
ki, legendy i wydarzenia historyczne 

Edukacja
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Bardzo ważnym wydarzeniem 
naszego wyjazdu było nawiązanie 
współpracy ze Szkołą Podstawową  
w Małem Cichem. To właśnie w tej 
szkole uczestniczyliśmy w lekcji 
przedmiotowej, podczas której do-
wiedzieliśmy się o specyfice pracy 
w środowisku górskim. Poznaliśmy 
uczniów i nauczycieli z tamtejszej 
szkoły. Dowiedzieliśmy się o ciekawej 
historii szkoły oraz regionu, w któ-
rym jest położona. My również opo-
wiedzieliśmy o naszym gimnazjum  
i historii jego powstania. Za pomocą 
prezentacji multimedialnej pokazali-
śmy jak wygląda nasza szkoła. 

Ostatniego dnia podczas wieczo-
ru pożegnalnego uczestnicy „Białej 
Szkoły” otrzymali pamiątkowe me-
dale, puchary oraz dyplomy. Każdy 
uczestnik otrzymał również okolicz-
nościową koszulkę ze specjalnym na-
drukiem. W czasie poczęstunku oglą-
daliśmy filmiki oraz zdjęcia wykonane 
podczas pobytu w Małem Cichem. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wą płytę ze zdjęciami z wyjazdu.  

„Biała Szkoła 2013” nie doszłaby do skutku gdyby nie Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i sponsorzy. 
Wszystkim składam serdeczne podziękowania: 

Dyrekcji za pomoc w organizacji, zaufanie oraz dobre słowo,• 
Paniom Agnieszce Burdyce oraz Milenie Lewandowskiej za pomoc, opiekę, zaangażowanie oraz dobry humor. • 
Wszystkim nauczycielom z Gimnazjum K. K. Baczyńskiego oraz Szkoły Podstawowej w Słupnie za zrozumienie 
oraz umożliwienie uczniom nadrobienia zaległości, wynikających z nieobecności w szkole,
Sponsorom za pomoc finansową w organizacji nagród i  atrakcji dla uczniów. Sponsorzy: WaszDach Żmijewski • 
i Syn, GRAFIX Firma Reklamowo-Usługowa, BETEDIM, Bogactwo Smaków Catering Bogusława Grzelak
Uczniom za zaangażowanie, zachowanie, dobry humor oraz udział w „Białej Szkole”,• 
Rodzicom, którzy zdecydowali się wysłać swoje pociechy na „Białą Szkołę”, że tak potrafią kierować poczyna-• 
niami swoich pociech, aby mogli uzyskać takie umiejętności, które będą im pomocne w przyszłości, w funk-
cjonowaniu we współczesnym świecie, że widzą potrzebę uwrażliwiania ich na piękno polskich krain geogra-
ficznych.

Edukacja
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Po półrocznym zmaganiu się dzieci 
i młodzieży z nauką przyszedł czas na 
upragniony i długo oczekiwany odpo-
czynek.

Dla dzieci z terenów gminy Słup-
no, które ferie spędzały w domu zor-
ganizowane zostały zajęcia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Słupno z/s  
w Cekanowie w dniach od 28 stycznia 
do 8 lutego 2013 roku. Zajęcia odby-
wały się nieodpłatnie w ramach pro-
gramu „Spójrz inaczej na agresję”. 

Udział w zajęciach mogły wziąć 
wszystkie dzieci, które wcześniej 
zgłosiły chęć swojego uczestnictwa. 
Zajęcia odbywały się w godzinach od 
10.00 do 14.00, w trakcie których 
każde z dzieci mogło znaleźć coś dla 
siebie oraz w sposób miły i atrakcyj-
ny spędzić czas. Chęć wzięcia udziału 
w feriach zgłosiło siedemdziesiąt sie-
dem osób.

Pierwszy tydzień ferii uczestni-
cy spędzili pod fachową opieką pani 
Renaty Musiołek z Kookaburra Studio 
biorąc udział w zimowej akademii te-
atralnej. Efekty ich pracy mogliśmy 
zobaczyć podczas przedstawienia dla 
rodziców i dziadków, którego zarów-
no autorami jak i aktorami były same 
dzieci. Warsztatom towarzyszyła 
przyjemna atmosfera, dużo humoru, 
uśmiechu i nieskrępowana radosna 
twórczość. 

Dzieci brały także udział w zaję-
ciach plastycznych, grach  i zabawach 
integracyjnych, zajęciach twórczych, 
relaksacyjnych pod okiem opieku-
nów. 

Drugi tydzień zajęć rozpoczęli-
śmy promocją książki lokalnej pisarki 
Anny Włochowskiej pt. „Babcia Ania 
pisze opowiadania” w trakcie której 
odczytane zostały fragmenty tychże 
opowiadań. Gościliśmy także Annę 
Kün Cichocką – poetkę, członkinię 
Związku Literatów Polskich, która na-
sze spotkanie urozmaiciła konkursami 
dla dzieci, związanymi z przeczytany-
mi przez siebie utworami. Promocja 
zakończyła się rozdawaniem autogra-
fów oraz poczęstunkiem dla przyby-
łych gości.

Dla dzieci i młodzieży zorganizo-
wano również zajęcia profilaktyczne 
na temat agresji oraz innego spojrze-
nia na zachowania agresywne. Popro-
wadziła je specjalistka w tej dziecinie 
Aneta Sokołowska z Centrum Rozwo-
ju Osobistego i Psychoterapii „ALTER 
EGO” oraz funkcjonariusz policji. 

Dodatkową atrakcją były wyjazdy 
do Centrum Zabaw „Happy Park” oraz 
na Basen „Podolanka” w trakcie któ-

Ferie zimowe 2013 roku
TEKST I FOTO MARTA ROGOZA

rych dzieci aktywnie i zdrowo spożyt-
kowały pokłady swojej nieskończonej 
energii.

Tegoroczne ferie zakończyliśmy 
wyjazdem do Stajni „Victoria” w Ła-
giewnikach. Największą atrakcją były 
przejażdżki konne, zabawy na świe-
żym powietrzu oraz ognisko, przy 
którym można było upiec sobie kieł-
baskę.

Każdego dnia ferii dzieci miały 
zapewniony poczęstunek oraz miłą  
i przyjazną atmosferę pod okiem wy-
kwalifikowanych opiekunów.

Kultura
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W ramach realizacji przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie projektu systemowe-
go „AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE”  
w dniach od 05 do 10 lutego zor-
ganizowany został wyjazd na ferie 
zimowe dla dzieci, które są uczest-
nikami ww. projektu. W wyjeździe 
do Białego Dunajca uczestniczyło 
również dwóch wolontariuszy, któ-
rzy pomagali opiekować się młody-
mi ludźmi.

Podczas pobytu oprócz co-
dziennych zabaw na śniegu zor-

FERIEw Biaym Dunajcu
TEKST ANNA AMBROZIAK FOTO ANNA KOWALCZYK

ganizowane zostało wyjście na 
baseny termalne w Białce Tatrzań-
skiej, ognisko, zajęcia integracyj-
ne. Dziewczęta mogły własnoręcz-
nie zrobić sobie biżuterię (kolczyki  
i wisiorki) z filcu. Dla chłopców 
zaś, został zorganizowany turniej 
tenisa stołowego.

Podczas wyjazdu odwiedzili-
śmy również Zakopane. W trakcie 
wycieczki dzieci były na Wielkiej 
Krokwi, która na cześć narciarza 
Stanisława Marusarza została na-
zwana jego imieniem. Odbywa-

ją się tam konkursy skoków nar-
ciarskich min. w Pucharze Świata. 
Obowiązkowo „wpadliśmy” na Kru-
pówki. Jak wszyscy wiemy, to naj-
bardziej znana i najczęściej odwie-
dzana przez turystów ulica miasta 
– główny deptak Zakopanego.  
Z ferii powróciliśmy wypoczęci, 
pełni wrażeń, miłych wspomnień  
i wspaniałych przeżyć. Z niecierpli-
wością oczekujemy kolejnego wy-
jazdu.

Kultura
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W związku ze zmianą przepisów 
dotyczących gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, które wprowa-
dziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
152, poz. 897) informujemy, że od 1 
lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013r. 
na terenie zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej funkcjonował bę-
dzie nowy system zbiórki odpadów 
opakowaniowych „u źródła”- bezpo-
średnio od mieszkańców. Stary sys-
tem zbiórki polegał na odbiorze od-

Od 1 lutego 2013 r. 
nowy system zbiórki  
odpadów segregowanych

TEKST MICHAŁ KOLASIŃSKI

padów  z  pojemników ustawionych 
przy ulicach z tzw. „gniazd” – Plasti-
ki, Szkło, Makulatura. W nowym sys-
temie odpady posegregowane będą 
odbierane przez firmę PW PETRO-
TEX sp. j. ul. Dworcowa 42, 09-402 
Płock, a cała zbiórka koordynowana 
przez Związek Gmin Regionu Płoc-
kiego ul. Zglenickiego 42, Budynek 
S, 09 – 411 Płock.

Zbiórka odpadów posegrego-
wanych nie dotyczy zbiórki odpa-
dów zmieszanych, na których odbiór 
mają mieszkańcy podpisane umowy 
z firmami REMONDIS Sp. z o.o., SITA 

PGK Sp. z o.o., EKO-MAZ Sp. z o.o.
Informacje na temat szczegółów 

zbiórki odpadów opakowaniowych 
wraz z harmonogramem są załączo-
ne do niniejszej informacji. Wszelkie 
pytania i wątpliwości proszę kiero-
wać do Biura Związku Gmin Regio-
nu Płockiego tel./faks 24 366-03-02, 
adres email: gospodarka.odpada-
mi@zgrp.pl 

O systemie zbiórki wszystkich 
odpadów komunalnych, który bę-
dzie funkcjonował od 1 lipca 2013r. 
mieszkańcy zostaną poinformowani 
w terminie późniejszym. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W GMINIE SŁUPNO 
2013R. MIESIĄC: LUTY – CZERWIEC

Lp. Nazwa miejscowości Data zbiórki

1 Bielino 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

2 Borowiczki-Pieńki 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

3 Cekanowo 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

4 Liszyno 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

5 Rydzyno 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

6 Słupno 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

7 Wykowo 01.02.2013 01.03.2013 04.04.2013 09.05.2013 06.06.2013

1 DZIEŃ ZBIÓRKI

2 DZIEŃ ZBIÓRKI
Lp. Nazwa miejscowości Data zbiórki

1 Barcikowo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

2 Gulczewo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

3 Mijakowo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

4 Mirosław 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

5 Miszewko-Stefany 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

6 Miszewko  
Strzałkowskie 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

7 Nowe Gulczewo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

8 Ramutowo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

9 Sambórz 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

10 Stare Gulczewo 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

11 Szeligi 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013

12 Święcieniec 02.02.2013 02.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 07.06.2013
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Naliczanie opłaty
Obecnie mieszkańcy podpisują 

prywatnie umowy z wykonawcami 
odbierającymi odpady komunalne na 
swoim terenie i płacą każdorazowo 
za opróżnienie pojemnika.

Z dniem 1 lipca 2013 r. , właścicie-
le nieruchomości będą uiszczać opła-
tę do Związku Gmin Regionu Płockie-
go. Opłata będzie liczona od liczby 
osób faktycznie zamieszkujących 
nieruchomość. To ile osób zamiesz-
kuje na danej nieruchomości, będzie 
zadeklarowane przez ich właścicieli  
w specjalnych deklaracjach. Pierwsze 
deklaracje zostaną w marcu 2013 r. 
dostarczone do Państwa nierucho-
mości przez Sołtysów, którzy pomo-
gą Państwu je wypełnić oraz pomo-
gą dostarczyć je w Państwa imieniu 
do Związku Gmin Regionu Płockie-
go. Pierwszą deklarację trzeba bę-
dzie złożyć w Związku Gmin Regionu 
(ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock) 
do końca marca 2013r. W przypadku 
zmiany liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość, będzie 14 dni na zło-
żenie korekty deklaracji.

Będzie istniała możliwość wypeł-
nienia deklaracji przez stronę In-
ternetową www.odpady.zgrp.pl. Tak 
wypełnioną deklarację będzie moż-
na wydrukować, podpisać i odesłać 
pocztą do Związku Gmin Regionu 
Płockiego.

Wysokość opłat jest efektem 
wdrożenia zasad wynikających ze 
znowelizowanej ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. 
Zgodnie z nowymi przepisami Zwią-
zek Gmin Regionu Płockiego nie ma 
dowolności w kalkulacji stawki. Opła-
tę należy wyliczyć tak, by pokry-
ła koszty funkcjonowania systemu, 
w tym koszty odbierania i zagospo-
darowania odpadów, koszty funk-
cjonowania punktów selektywnej 
zbiórki, koszty administracyjne. Sys-
tem musi się bilansować - Związek 
Gmin nie może zarabiać na opłacie 
śmieciowej, ani dokładać do kosztów 
odbierania odpadów. W kolejnych 
latach wysokość stawki będzie kory-
gowana, gdyż zobowiązani będziemy 
do uwzględnienia czynników mają-
cych na nią wpływ, takich jak ilości 

REGIONU 
PŁOCKIEGO

Opłaty za śmieci w 2013 roku
T E K S T  Z W I Ą Z E K  G M I N  R E G I O N U  P Ł O C K I E G O

Od lipca 2013 r. w całym kraju ulegną zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Zgodnie z wprowadzoną przez Sejm Polski znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczania opłaty za odbiór odpadów 
i ich dalsze zagospodarowanie.

odpadów wytworzonych, liczby osób 
płacących, ceny uzyskanej w prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.

Wysokość opłaty
Od 1 lipca 2013r. na terenie Pań-

stwa gminy, obowiązywały będą dwie 
stawki za odbiór odpadów. Niższa - 
jeżeli odpady będą segregowane, 
wyższa - jeżeli odpady będą oddawa-
ne zmieszane. Każdy właściciel nie-
ruchomości w składanej deklaracji 
sam zdecyduje w jaki sposób będzie 
oddawał śmieci. Mieszkańcy segre-
gujący śmieci zapłacą miesięcznie 
7 zł od każdej osoby faktycznie za-
mieszkujących nieruchomość. Opła-
ta dla osób niesegregujących odpa-
dów, będzie o ponad 100% wyższa  

i wyniesie miesięcznie 16 zł od oso-
by. Szczegółowe zasady segregacji 
określa regulamin utrzymania czy-
stości i porządku w Państwa gminie, 
dostępny na stronie Internetowej 
www.odpady.zgrp.pl oraz na stronie 
Internetowej urzędu Państwa gminy 
jak i samym urzędzie.

W zamian za uiszczoną opłatę 
Związek Gmin Regionu Płockiego, 
poprzez wyłonioną w przetargu fir-
mę, odbierze od Państwa każdą ilość 
odpadów komunalnych, jaką miesz-
kańcy Państwa nieruchomości wy-
tworzą. Cyklicznie, w formie zbiórki 
objazdowej odbierane będą również 
odpady niebezpieczne (jak farby, la-
kiery, oleje itd.), odpady elektrycz-
ne i elektroniczne, odpady wielkoga-
barytowe (jak meble, wersalki itd.) 
oraz odpady zielone (pozostałości  
z ogrodów].

Sposób płacenia
Zgodnie z nowymi przepisami, 

od 1 lipca 2013r. opłaty za odbiór 
odpadów będą uiszczane na rachu-
nek bankowy Związku Gmin Regionu 
Płockiego. Opłatę trzeba będzie uisz-
czać miesięcznie, do 15 dnia każde-
go miesiąca, począwszy od sierpnia 
2013r. Będzie możliwe dokonanie 
opłaty z góry za kilka miesięcy lub 
za cały rok.

Inne zasady  
dla nieruchomości  
niezamieszkałych

Nowym systemem gospodarowa-
nia odpadami objęte zostaną również 
nieruchomości, na których mieszkań-
cy nie zamieszkują, a powstają od-
pady komunalne, takie jak: sklepy, 
przedsiębiorstwa, instytucje, szko-
ły, przychodnie, cmentarze, kościo-
ły, nadleśnictwa, działki rekreacyjne 
itp.

Właściciele takich nieruchomości 
będą również zobowiązani do złoże-
nia deklaracji, jednak opłata będzie 
liczona za odbiór pojemnika o okre-
ślonej pojemności, przy czym opła-
ta ta będzie niższa, jeżeli właści-
ciel takiej nieruchomości zobowiąże 
się do oddawania posegregowanych 
odpadów. Opłata ta będzie również 
uiszczana na konto bankowe Związ-
ku Gmin Regionu Płockiego, do 15 
dnia każdego miesiąca począwszy od 
sierpnia 2013r, Aktualne stawki opłat 
będą dostępne zawsze na stronie In-
ternetowej www.odpady.zgrp.pl.

Odbiór odpadów  
komunalnych w 2013 r.

W związku z wejściem w życie  
z dniem 1 lipca 2013r. zapisów zno-
welizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
przypominamy o konieczności roz-
wiązania do tego dnia dotychczaso-
wych umów na odbiór odpadów, pa-
miętając o obowiązującym w umowie 
okresie wypowiedzenia.
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WOREK1 

TWORZYWA SZTUCZNE
(BUTELKI PO NAPOJACH TYPU PET, OPAKOWANIA  
PO CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYKACH ,  
REKLAMÓWKI, TORBY I WORECZKI FOLIOWE)
MAKULATURA MAKULATURA MIĘKKA  
- GAZETY KARTKI; TOREBKI PAPIEROWE itp.
MAKULATURA TWARDA -KARTON. TEKTURA,  
PRZEKŁADKI itp.
POJEMNIKI PO ŻYWNOŚCI PŁYNNEJ  
- KARTONY PO MLEKU, NAPOJACH itp)

WOREK2 

OPAKOWANIA ZE SZKŁA
(BUTELKI BEZBARWNE; BUTELKI KOLOROWE;  
INNE SZKŁO OPAKOWANIOWE np. SŁOIKI) 
OPAKOWANIA METALOWE (PUSZKI  
PO KONSERWACH, PIWIE I NAPOJACH)

W OZNACZONYM TERMINIE MIESZKAŃCY ZOBOWIĄZANI SĄ WYSTAWIĆ WORKI Z ODPADAMI DO GODZ. 
8,00 PRZED TEREN SWOICH POSESJI
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZUJĄCY ODPADY W WORKI ZAOPATRUJĄ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego tel./faks 24 366 03 02
adres e-mail: gospodarka.odpadami@zgrp.pl  

Związek działa od 1994 r. i zrzesza 
18 gmin z terenu powiatu płoc-
kiego, gostynińskiego i płońskie-
go. Członkami Związku są Gmi-
na: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń 
Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad 
Wisłą, Drobin, Gąbin, gmina Go-
stynin, Łąck, Nowy Duninów, Pa-
cyna, Płock, Radzanowo, Słupno, 
Stara Biała, Staroźreby, Szczawin 
Kościelny, Wyszogród.

Działamy w imieniu gmin dla ich 
mieszkańców. Efektem prac Związ-
ku są: remontowane i modernizo-
wane drogi, termomodernizowane 
budynki użyteczności publicznej 
jak szkoły, przedszkola, demonto-
wany z zabudowań mieszkańców 

i utylizowany azbest, rekultywowane 
składowiska odpadów komunalnych, 
selektywna zbiórka odpadów opa-
kowaniowych, wielkogabarytowych, 
niebezpiecznych ze strumienia od-
padów komunalnych.

W naszym Zgromadzeniu, które 
jest odpowiednikiem Rady Gminy, 
zasiadają Wójtowie, Burmistrzowie 
oraz Prezydent Miasta Płocka.

Zadania związane z nowym sys-
temem gospodarowania odpada-
mi na terenie następujących gmin: 
Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk 
nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gmina Go-
stynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara 
Biała, Staroźreby, Szczawin Kościel-
ny, Wyszogród, zostały przekazane 

Związkowi Gmin Regionu Płoc-
kiego, który będzie zajmował się 
obsługą całego systemu, tj. orga-
nizowaniem odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
od mieszkańców oraz poborem 
opłat.

Więcej informacji możecie 
Państwo znaleźć na stronie In-
ternetowej pod adresem www.
odpady.zgrp.pl, w całości poświę-
conej tworzonemu przez Związek 
nowemu systemowi gospodaro-
wania odpadami.

Związek Gmin Regionu Płoc-
kiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 
Płock www.zgrp.pl.

Związek Gmin  
Regionu PłockiegoREGIONU 

PŁOCKIEGO

ZASADY PROWADZENIA  
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW U ŹRÓDŁA
TEKST: ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ODPADY OPAKOWANIOWE WINNY BYĆ  
POSEGREGOWANE NASTĘPUJĄCO:
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Kwartalnik ŚDS
Kolejny numer kwartalnika „A bę-
dzie tak…” zostanie wydany tuż 
przed Wielkanocą. W najnowszym 
numerze znajdziecie Państwo infor-
macje, „Co za nami”, „W obiektywie 
ŚDS”, artykuł psychologiczny „Ty  
i twoje prawo do wyrażania siebie”, 
„Dobre rady ze starej szuflady”, czyli 
jak zrobić oryginalny stroik wielka-
nocny, przepis na „Ciasto Filadelfia” 
oraz krzyżówkę. W kwartalniku bę-
dziecie mogli Państwo także prze-
czytać o tradycjach wielkanocnych.

Wieści ze Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Słupnie

Z życia gminy

TEKST  IZABELA ZGORZELSKA FOTO ARCHIWUM ŚDS

Pełni zapału wkroczyliśmy w Nowy Rok, gotowi na zmiany i realizację nowych pomysłów.

Remonty pracowni
Nowy rok rozpoczęliśmy od remon-
tów i zmian dekoracji. Nowe płytki 
zostały zakupione z oszczędności. 
Nowa podłoga została założona w ra-
mach prowadzonej terapii zajęciowej 
przez uczestników ŚDS na świetlico-
jadalni oraz na pracowni stolarskiej 
zgodnie z instruktażem Pana Mar-
ka Cupały. Zresztą każda pracownia 
została odświeżona, a w krawiecko-
gobeliniarskiej pojawił się „Tęczowy 
koralik” i „Drewniana szpulka”. Za-
ciekawionych serdecznie zaprasza-
my na naszą stronę internetową.

Uroczyste poświęcenie 
samochodu
Bardzo się cieszymy, ponieważ od 
niedawna uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy są dowo-
żeni do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej nowym samochodem,  
z którego korzystają także uczestni-
cy Klubu Integracji Społecznej. Jeśli 
nowy samochód, to także nowe po-
krowce na siedzenia, które pieczoło-
wicie przygotowała pracownia kra-
wiecko-gobeliniarska pod czujnym 
okiem Anny Kowalczyk - instruktorki 
terapii zajęciowej. Samochód i po-
krowce przed oddaniem do użytku 
zostały poświęcone przez probosz-
cza parafii Słupna, co by nam służyły 
przez długi, długi czas. 

„Kopciuszek” bajka  
nie tylko dla dzieci
Dwudziestego grudnia w „Nowym 
Kinie Przedwiośnie” w Płocku w ra-
mach realizacji projektu „Aktywniej 
przez życie” odbyła się premiera 
filmu - bajki pt. „Kopciuszek”. Baj-
ka „Kopciuszek” to pełna humo-
ru mieszanka oparta na opowieści  
o biednej dziewczynce poniewiera-
nej przez macochę. W nagraniu fil-
mu udział brała niezastąpiona gru-
pa teatralna „A było to tak”, czyli 
uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słupnie przy współ-
udziale znanych osób min. polity-
ków, aktorów, a także pracowników 
GOPS Słupno. Bajka została bardzo 
ciepło przyjęta przez widownię.

Przygotowania  
do Wielkanocy…
już trwają od lutego. Wielkanocne 
karty z życzeniami zostały wysłane 
do „naszych przyjaciół”. Rozmaite 
stroiki, wieńce i ozdoby wielkanocne 
zostały przygotowane w pracowniach 
w ramach terapii zajęciowej. Cieszą 
oko i pozwalają powoli gościć wiosnę 
w naszych sercach. Oczywiście, jak 
co roku w tym także bez wyjątku 
przygotowaliśmy palmę wielkanoc-
ną na Niedzielę Palmową do naszej 
parafii.

Sprostowanie
W ostatnim, grudniowym nume-
rze Głosu Słupna na str. 11 zosta-
ła błędnie podana nazwa Środowi-
skowego Domu Samopomocy.
Było napisane: Środowiskowy Dom 
Pomocy Społecznej, a powinno być 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Za co wszystkich uczestników Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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Jak co roku, w naszej szkole, od-
było się spotkanie kilku pokoleń: 
dzieci, rodziców, dziadków i niejed-
nokrotnie pradziadków. Wszystko za 
sprawą Święta Babci i Dziadka. 

Huczne i doniosłe spotkania dla 
babć i dziadków z okazji ich święta 
stały się już tradycją naszej szkoły. 

Tegoroczne spotkanie było rów-
nież pełne wrażeń.

23 stycznia na spotkanie z wnu-
czętami przybyli licznie seniorzy, któ-
rych serdecznie powitała Dyrektor 
Izabela Tomaszewska. Pani Dyrek-
tor podkreśliła rolę babć i dziadków 
w wychowaniu młodego pokolenia, 
w przekazywaniu najmłodszym mą-
drości i otaczaniu ich miłością.

Dzieci z klas 0-III pod kierun-
kiem wychowawców przygotowa-
ły część artystyczną. Poprzez słowa 
wierszy i piosenek wyraziły ogrom-
ną wdzięczność swoim Babciom  
i Dziadkom za ich miłość, trud i od-
danie oraz wszystko to, co od nich 
otrzymują. Po części artystycznej 
przyszła pora na uściskanie Babć  
i Dziadków i wręczenie własnoręcz-
nie wykonanych „słodkich” upomin-
ków. Dzieci życzyły kochanym Bab-
ciom i Dziadkom zdrowia, sił, wiele 
odpoczynku, życia bez trosk i zmar-
twień. Wszyscy byli bardzo wzrusze-
ni, nie kryli łez.

Spotkaniu towarzyszyły nie tylko 
występy artystyczne. Nie brakowa-
ło także konkursów, a zwieńczeniem 
była zabawa taneczna dla wszyst-
kich. Przy dźwiękach utworów z daw-
nych lat dziadkowie i pradziadkowie, 
rodzice i dzieci ruszyli do wspólnej 
zabawy. Niektórzy dziadkowie byli 
bardzo aktywni na parkiecie i do-
równywali kroku młodszemu pokole-

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
w Święcieńcu

TEKST I FOTO ELŻBIETA MALISZEWSKA SP ŚWIĘCIENIEC

niu. „Średnie” pokolenie przekonało 
się, ze dziadkowie tez mają prawo 
do rozrywki, a dzieci zwróciły uwa-
gę na potrzeby dorosłych. Myślę, że 
podczas tej uroczystości udało się 
zintegrować pokolenia.

Całą uroczystość uświetnił słod-
ki poczęstunek przygotowany przez 

Radę Rodziców. Było bardzo miło 
i rodzinnie. Dziękuję rodzicom za 
ogromne zaangażowanie w organi-
zację i przebieg tej ważnej uroczy-
stości.

Tak minęło kolejne udane spotka-
nie Babć, Dziadków i ich wnucząt.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zaprasza do składania 
wniosków o przyznanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do 
obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. 
U. z 1992 r. nr 90, poz. 450).

 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z terenu gminy Słupno wręczane są przez Wójta Gminy 
na uroczystościach organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

 Wnioski dla małżonków, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Słupno można składać  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupnie ul. Miszewska 8a pokój nr 9 lub zgłaszać telefonicznie na nr tel. 24 267 95 70. 
Gdy małżeństwo było zawarte w innym Urzędzie Stanu Cywilnego do wniosku należy dołączyć odpis skrócony 
aktu małżeństwa.

Wzór wniosku  jest do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Słupno w zakładce – Formularze do pobrania.
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W Szkole Podstawowej w Li-
szynie ponownie spotkały się dwa 
pokolenia, by uczcić Dzień Babci  
i Dzień Dziadka. Pierwszy raz świę-
towaliśmy z tej miłej okazji równo 
dziesięć lat temu, więc w tym roku 
mamy swój mały jubileusz. 

Naszych wspaniałych seniorów 
powitała serdecznie dyrektor Wanda 
Urbaniak. W swoim wystąpieniu pod-
kreśliła doniosłą rolę babci i dziad-
ka w życiu każdego dziecka. Prze-
kazała wyrazy wdzięczności za trud, 
poświęcenie i pomoc w wychowaniu 
młodego pokolenia.  Życzyła wszyst-
kim wielu wspaniałych chwil, spędzo-
nych w zdrowiu wśród najbliższych  
i kochających osób. Pięknym upo-
minkiem dla gości były występy 
artystyczne dzieci z klas 0 – III, 
przygotowane pod okiem wycho-
wawczyń, tj.: Anny Więtczak, Do-
roty Morawskiej, Małgorzaty Kar-
pińskiej oraz Grażyny Maciejewskiej 
– organizatorki imprezy. Odbyły się 
one na tle pięknej, barwnej i oko-
licznościowej dekoracji. Wnuczęta 
wierszem i piosenką przekonywały 
babcie i dziadków o tym, jak wie-
le dla nich znaczą, dziękowały za 
okazywaną im troskę i cierpliwość 
oraz przekazywały najpiękniejsze  
i pełne miłości życzenia. Wzruszeni 
seniorzy sowicie nagradzali maluchy 
gromkimi brawami. Na zakończenie  
wszystkie dzieci pobiegły do swoich 
ukochanych babć i dziadków. Każde 
z nich osobiście wręczało kolorową 
laurkę i mnóstwo buziaków.

Organizatorka imprezy zaprosiła 
gości na słodki poczęstunek przygo-

X SPOTKANIE POKOLEŃ  
W LISZYNIE
TEKST I FOTO SP LISZYNO

towany specjalnie na to spotkanie. 
Zwróciła także uwagę babć i dziad-
ków na ciekawą wystawkę. Znalazły 
się na niej ich portrety, wykonane 
przez najmłodsze dzieci. Każdy z go-
ści mógł zabrać dzieła swoich wnu-
cząt do domu. Babcie i dziadkowie  
z uwagą oglądali prace i z radością 
odnajdywali na nich swoje wizerun-
ki.

Spotkanie upłynęło w bardzo mi-
łej i serdecznej atmosferze. Cieszy-

my się, że organizowana przez nas 
uroczystość spotkała się z dużym 
zainteresowaniem  ze strony babć 
i dziadków. Można powiedzieć, że 
przetrwała ona próbę czasu. Bardzo 
dziękujemy naszym przemiłym go-
ściom za to, że o nas nie zapomnie-
li. Wierzymy, że spełnią się wszyst-
kie życzenia przekazane im w dniu 
dzisiejszym i już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy za rok na kolejne – tym 
razem jedenaste spotkanie.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież  do na-
uki gry na instrumentach muzycznych takich jak: 
trąbka, saksofon, klarnet, perkusja.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci!!!

Szczegółowe informacje: 
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
tel. (24) 386-27-56 lub (24) 368-27-55



Głos Słupna 16 Wydarzenia

ORKIESTRA W LICZBACH
21.514,06 zł to kwota, którą uzbieraliśmy na terenie naszej 
gminy, podczas XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Dla porównania w roku ubiegłym było to 11 589,17zł.

5.123,35 zł – Gminny Ośrodek Kultury 
2.222,86 zł – SP Liszyno
1.141,06 zł – SP Słupno
1.021,83 zł – SP Święcieniec
2.845,05 zł – Gimnazjum Słupno
1.558,03 zł – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
818,73 zł    – Przedszkole „Niezapominajka”
5.203,00 zł – Licytacje
1.580,15 zł – Dobrowolne wpłaty na koncert

zagraliśmy w Słupnie
TEKST I FOTO   PAULINA DRAJKOWSKA GOK SŁUPNO

Gmina Słupno już drugi raz przy-
stąpiła do organizacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, podczas 
której prowadzona była publiczna 
zbiórka pieniędzy dla ratowania ży-
cia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów.

WOŚP odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Słupnie. W tym szcze-
gólnym dniu organizatorzy przygo-
towali mnóstwo atrakcji. Szkoła ze 
Święcieńca zorganizowała kawia-
renkę, a szkoła w Słupnie ugotowa-
ła grochówkę.  Zarówno przedszkole 
jak i gimnazjum, a także każda ze 
szkół podstawowych przygotowały  
z tej okazji przedstawienia oraz prze-
kazały przedmioty na licytację.

XXI Finał orkiestry obfitował  
w liczne pokazy, występy tanecz-
ne, wokalne oraz słowno – muzycz-
ne, podczas których zaprezentowały 
się: dzieci z Samorządowego Przed-
szkola „Niezapominajka” w Słup-
nie,  uczestnicy nauki tańca Bre-
ak Dance i Hip – Hop oraz dzieci  
z warsztatów organizowanych przez 
GOK Słupno. Nie zabrakło również 
występów uczniów ze szkół w Słup-

Już drugi raz

W przygotowaniu i organizacji XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy brały wspólnie udział:  Gminny Ośrodek Kultury Słupno  
z/s w Cekanowie, Urząd Gminy w Słupnie, Samorządowe Przedszko-
le „Niezapominajka” w Słupnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Słupnie, Szkoła Podstawowa im. abp Antoniego Juliana Nowowiejskie-
go w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcień-
cu, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego  
w Słupnie oraz OSP Słupno. 
Pieniądze zbierało 45 wolontariuszy.

nie i Liszynie oraz zespołu arty-
stycznego  „18 LAT PLUS VAT”. 

Zobaczyć można było również 
pokaz pierwszej pomocy zorga-
nizowany przez OSP Słupno. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
m. in. warsztaty plastyczne, malo-
wanie twarzy, zabawy z klaunem.

Punktem najbardziej emo-
cjonującym była oczywiście licy-
tacja. Poprowadzili ją brawuro-
wo dyrektorzy dwóch gminnych 
szkół: Waldemar Kaczorowski ze 
Słupna i Izabela Tomaszewska ze 
Święcieńca.  A wylicytować można 
było m. in. kucyka, zestaw mebli 
ogrodowych, zaproszenia na kola-
cję, bony na paliwo, obrazy, ozdo-
by i mnóstwo innych atrakcyjnych 
przedmiotów.

Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy uświetnił występ Strażac-
kiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno 
oraz grupy mażoretek „ISKIERKI”. 
Na zakończenie imprezy, zgod-
nie z tradycją  było światełko do 
nieba, które zostało ufundowane 
przez OSP Słupno.
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„Kiedy dzieci sa małe,  
daj im korzenie,  
a kiedy sa duze,  
daj im skrzydła”

˘

˘
TEKST IZABELA TOMASZEWSKA FOTO SP ŚWIĘCIENIEC

Szkoła podobnie jak otaczający nas 
świat ulega ciągłym przeobraże-
niom. Myśląc o niej z perspektywy 
dwudziestu pięciu lat pracy nie je-
stem pewna czy we wszystkich ob-
szarach na lepsze. Czy współczesna 
szkoła spełnia oczekiwania i pra-
gnienia najważniejszych w niej osób 
czyli dzieci i młodzieży?

 Polska szkoła kojarzy się z prze-
ładowanym programem, którego 
wymogi często przekraczają możli-
wości większości dzieci, bardzo wie-
loma zajęciami dodatkowymi, na 
które uczniowie uczęszczają, aby 
nie pozostać w tyle za innymi. Na-
uczyciele wymagają wiele, aby zdą-
żyć zrealizować program i spełnić 
oczekiwania egzaminacyjne. Dziec-
ko próbuje opanować materiał, któ-
ry często w żaden sposób nie roz-
wija go. Niemoc jego opanowania 
powoduje niechęć do nauki, a tak-
że ogromny stres. Patrząc na wy-
magania mam wrażenie, że dąży-
my do tego, aby wszystkie dzieciaki 
napisały sprawdzian czy egzamin 
na maksymalną ilość punktów, bo 
to ostatnio jest miernikiem jakości 
pracy szkół. Przecież taki sposób 
sprawdzania wiedzy nie daje pełne-
go obrazu ich możliwości. 

Ilość informacji powoduje, że nie 
jesteśmy w stanie skutecznie jej 
przetwarzać. Dlatego  najważniejsze 
jest rozwijanie kreatywności, wy-
obraźni, umiejętności poruszania się 
po świecie informacji i  ciekawości 
na otaczający świat. Czy współcze-
sna szkoła jest otwarta na innowa-
cje nie tylko w kontekście nowocze-
snych środków technicznych? Czy 
nie należy zastanowić się nad no-
woczesnością w odniesieniu do pro-
cesów nauczania i ucznia się? Czy 
nie należy powiększyć wirtualnych 
zasobów edukacyjnych trafiających 
do współczesnego ucznia, który bę-
dzie dzięki temu bardziej zmotywo-
wany do nauki?  Uczmy nasze dzie-
ci postaw poszukujących. Nauczmy 
je planowania, współpracy, umiejęt-
ności komunikowania się. Przekaż-

Edukacja

my im umiejętności, które pozwolą 
im poruszać się we współczesnym 
świecie. Nie zapominajmy o warto-
ściach takich jak szacunek, wrażli-
wość dla innych ludzi, pracowitość, 
odpowiedzialność, ambicja w osią-
ganiu celów na poziomie własnych 
możliwości.

Marzę o szkole, która nie opiera 
swej wartości na wiedzy i umiejęt-
nościach z tzw. przedmiotów wiodą-
cych, choć nie umniejszam ich roli. 
Wielu uczniów posiada talenty, któ-
rych współczesny model szkoły zda-
je się nie zauważać. Nie daje szansy 
uczniom zdolnym, których umiejęt-
ności w pewnych dziedzinach by-
wają większe niż ich nauczycieli.  
I nie ma nic  złego w tym, że to my 
nauczymy się czegoś od swoich wy-
chowanków, bo to oni „urodzili się  
z klawiaturą w dłoniach”.

Bądźmy dorosłymi wymagający-
mi, ale umiejącymi ocenić możliwo-
ści dziecka, jego zainteresowania, 
potrzeby. Wsłuchajmy się w jego 
problemy, bo bycie nastolatkiem  
w obecnych czasach to bardzo trud-
ne zadanie.

Ubiegły rok szkolny był „Rokiem 
szkoły z pasją”. Myślę, że najlep-
sze szkoły to te, które mają nauczy-
cieli gotowych wyjść poza schemat 
pracy w systemie klasowo – lekcyj-
nym. Potrafią  swoim zapałem za-
chęcić do osiągania celów. Uczyć 
powinni się wszyscy: nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. Szkoła funk-
cjonuje w określonej społeczności. 
Pamiętajmy, że najważniejszy jest 
uczeń. Wszystko co robimy powin-
no być dopasowane do jego możli-
wości i preferencji. Nie zapominaj-
my o tym.

Dziś pracuję w pięknej, znako-
micie wyposażonej szkole, która 
daje możliwości rozwoju zaintereso-
wań swoim wychowankom. Każdego 
dnia zdarzają się sukcesy, ale i po-
rażki edukacyjne. Z radością patrzę 
na tych, którym w życiu się udało. 
Co to znaczy, że im się udało? Dla 
każdego sukces oznacza coś inne-

go. Jedni spełniają się kształcąc, 
pracując, awansując. Inni prowa-
dzą gospodarstwa rolne. Szacunek 
budzą absolwentki, które okazały 
się wspaniałymi matkami. Myśląc  
o tych, którzy mieli mniej szczęścia, 
a codzienność ich przerosła zasta-
nawiam się co możemy zrobić, aby 
chronić ich przed niepowodzeniami.

.
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Nowy Rok w „Niezapominajkowym” 
przedszkolu rozpoczął się bardzo in-
tensywnie. W styczniu, choć jest chłod-
no i szaro wychowankowie wcale nie 
zapadli w zimowy sen. Przedszkolaki 
od maluszków aż po starszaki przygo-
towywały przeróżne prezenty i przed-
stawienia dla swoich ukochanych babć 
i dziadków. W dniu ich święta dzieci 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
a na koniec części artystycznej wrę-
czały własnoręcznie wykonane upo-
minki. Ogromne serca, ramki ze zdję-
ciami, piernikowe cuda oraz piankowe 
laurki malowały na twarzach dziad-
ków radość. W trakcie uroczystości 
babcie i dziadkowie mogli podziwiać 
swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych. Mali artyści z przeję-
ciem odtwarzali swoje role, a czci-
godni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa kierowane pod ich adre-
sem. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę 
i taniec mogły wyrazić kochanym bab-
ciom i dziadkom swoje uczucia za trud 
włożony w ich wychowanie.

Następnie goście zasiedli do pięk-
nie zastawionych stołów na kawę, her-
batę i ciasta upieczone przez mamy 
przedszkolaków. Podczas spotkania 
panowała miła, rodzinna atmosfera, 
dziadkowie pełni dumy ze swoich po-
ciech wymieniali się wrażeniami. 

Trud i ogrom pracy włożony  
w przygotowanie uroczystości przy-
niósł pracownikom przedszkola za-
dowolenie i satysfakcję. Na pewno 
dziadkowie chętnie wrócą do tego baj-
kowego i niezapominajkowego przed-
szkola za rok.

Dzień Babci i Dziadka nie zakoń-
czył imprez w przedszkolu, jak trady-
cja mówi, karnawał to czas wspólnych 
zabaw i tanecznych szaleństw, a za-
tem w karnawale czas na bale. 

TEKST I FOTO JOANNA JEZIORSKA

czyli imprez moc w „Niezapomnajce” 
W KARNAWALE CZAS NA BALE…

W Samorządowym Przedszko-
lu „Niezapominajka” 12 lutego 2013 
roku już po raz kolejny odbył się 
ostatkowy bal karnawałowy. Na ta-
kiej uroczystość nie mogło zabrak-
nąć ważnych gości. Swoją obecnością 
przedszkole zaszczycili dyrektor Ku-
ratorium Oświaty-delegatura w Płoc-
ku Agnieszka Wierzchowska, dyrektor 
SP w Liszynie Wanda Urbaniak, oraz 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświa-
ty Magdalena Bogucka. Przedszko-
laki czekały na ten dzień z ogromną 
niecierpliwością, dla nich to ogromna 
frajda tańczyć, skakać do woli w to-
warzystwie swoich przyjaciół. Już od 
samego rana do przedszkola przycho-
dzili rycerze, królewny, kowboje, czer-
wone biedroneczki i wiele innych baj-
kowych postaci. W salach czekały na 
dzieci Panie, które również prezento-
wały różnorodne stroje karnawałowe 
od faraonki po groźną piratkę. Zabawa 
rozpoczęła się równo o godzinie 9.00, 

dzieci tańczyły tańce połamańce, zna-
ne wszystkich kaczuchy oraz śpiewa-
ły najbardziej znane piosenki minio-
nego roku. Didżej zachęcał do tańca 
nawet największe smutasy. Zabawę 
przerywały konkursy przygotowane 
przez animatorów. Przeciąganie liny, 
balonowe wariacje, papierowe mumie 
to tylko niektóre z nich. Na bal przy-
był również specjalny gość- Tygrysek 
ze Stumilowego lasu. Dzieci były za-
chwycone i chętnie pozowały z sym-
patycznym gościem do pamiątkowych 
zdjęć.  Co dobre szybko się jednak 
kończy i tak też o godzinie 12.00 Pani 
Dyrektor Ewa Stańczak podziękowała 
wszystkim za udaną zabawę i zapro-
siła za rok na kolejny ostatkowy bal 
karnawałowy.

Przedszkole nie spoczywa na przy-
słowiowych laurach. Nauczyciele już 
przygotowują kolejne uroczystości, 
imprezy, wycieczki i jak mówi Pani Dy-
rektor”...jeszcze o nas usłyszycie...”

Wypo¿yczalnia strojów 
z bajek 

dla dzieci

S³upno, tel. 694 671 300

R E K L A M A
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Jak co roku niecierpliwie wyczekiwa-
liśmy lodowiska przy ul. Bałkańskiej. 
Aż w końcu gościnny pan Marian Ta-
raszkiewicz z rodziną mogli się za-
brać za wylewanie wody (a nie jest 
to łatwa operacja, trzeba ją co rusz 
powtarzać, aby woda nie wsiąkła  
w ziemię i mróz zdążył ją ściąć), od-
śnieżanie, wyrównywanie. Koniec 
końców w jeden ze styczniowych 
weekendów mogliśmy wyciągnąć fi-
gurówki i hokejówki, ubrać się na ce-
bulkę (bo zmroziło konkretnie, było 
poniżej minus 20 stopni) i ruszyć na 
lód. Współorganizująca zimową za-
bawę parafia św. Marcina zapewni-
ła kiełbaski, sąsiedzi dorzucili grza-
ne wino i grochówkę. Przygrywała 
muzyka, płonęło ognisko; i śmiechu 
było co niemiara. Oby więcej takich 
imprez, bo tak właśnie buduje się lo-
kalną społeczność.

... Tak się bawi  
lokalna społeczność
TEKST  EMILIA ADAMKOWSKA

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
oraz Gminna Strażacka Orkiestra Dęta ogłasza na-
bór dziewcząt na dyrygenta orkiestry w marszu 
(tamburmajorki).
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane 
dziewczęta.

Szczegółowe informacje: 
Gminny Ośrodek Kultury Słupno 
z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28a
09-472 Słupno
tel. (24) 386-27-56 lub (24) 368-27-55



cza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w 
pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza opty-
malne warunki rozwoju. Jeśli Państwa dziecko pój-
dzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie ła-
twiejszy start na późniejszych etapach edukacji. 

Warto także podkreślić wpływ wcześniejszego roz-
poczynania nauki w szkole na umiejętność czytania i 
pisania. W tym wieku ważna jest ciągłość i stabilność 
metod uczenia się. Jak alarmują eksperci, dotychcza-
sowy system, w którym dzieci  rozpoczynające na-
ukę pisania i czytania w przedszkolu, po roku  mu-
siały gwałtownie przestawić się na metody pracy in-
nego nauczyciela, może być przyczyną  późniejszych  
niepowodzeń edukacyjnych. 

To właśnie zapewnienie dziecku płynności uczenia się 
czytania i pisania było jedną z najważniejszych prze-
słanek wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego. 

Szanowni Państwo, 

jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszko-
lu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce 
iść do szkoły,  dajcie mu Państwo szansę na szybszy 
rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcam 
Państwa do podjęcia przez Wasze dziec-
ko nauki w szkole w wieku sześciu lat, 
szczególnie w przypadku, gdy obcho-
dzi szóste urodziny przed wrześniem 
2013 roku. Pozwólcie Waszemu dziec-
ku pójść o krok dalej…

Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą 
miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nad-
chodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym 
to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześciolet-
nich dzieci do szkoły. 

Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka jed-
no z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i 
rozwoju dziecka:  rozważenie czy rozpocznie ono na-
ukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na ko-
lejny rok w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Chcę Państwu dostarczyć jak najwięcej informacji 
ułatwiających podjęcie  decyzji, która będzie najko-
rzystniejsza dla Waszego dziecka. W tym celu roz-
poczęłam szeroką kampanię informacyjną, któ-
rej szczegóły  znajdziecie Państwo na stronie www.
men.gov.pl/mam6lat.

Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół pod-
stawowych. Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym 
rozpoczęciu nauki przez  dzieci podjęło ponad 350 
tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo 
dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami 
lepsze wyniki  niż ich siedmioletni koledzy.

Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do 
opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kon-
taktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie 
rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną prze-
wagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni 
takiej okazji. Wcześniejsza nauka w szkole nie ozna- minister edukacji narodowej

”Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją 
jako sześciolatki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki, 
czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie, 
w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do 
szkoły poszli jako siedmiolatki

Jeśli Twoje dziecko 
urodziło się w 2007 
roku – może pójść 
do szkoły jako 
sześciolatek we 
wrześniu 2013, lub za 
rok, jako siedmiolatek 
z rocznikiem dzieci 
młodszych

Jeśli Twoje dziecko urodziło się w:

2007 roku – od 1 września 2012 r. ma obowiązek 
uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym lub 
może pójść do szkoły

2008 roku – od 1 września 2013 roku będzie 
objęte obowiązkiem przedszkolnym, a 1 września 
2014 r.  
pójdzie do szkoły  

ulotka przygotowana przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Mam 6 lat
 

Rusza kolejna edycja 
konkursu „Mam 6 lat”!
Zapraszamy Rady Rodziców w szkołach i przedszko-
lach oraz uczniów, którzy jako sześciolatki poszły do 
szkoły do udziału w konkursie!

Rady Rodziców zachęcamy do opisania lub nagrania 
swoich doświadczeń lub działań związanych z przy-
gotowywaniem dzieci sześcioletnich do szkoły. 

Dzieci zachęcamy do pokazania swoich umiejętności 
w wybranej formie artystycznej. 

Arkusze zgłoszeniowe oraz prace konkursowe – repor-
taże, wywiady, prezentacje, eseje, rysunki, itp. nale-
ży przesyłać na adres właściwego kuratorium oświa-
ty. Najlepsze prace zostaną nagrodzone na poziomie 
wojewódzkim. Wyłonimy również zwycięzców ogól-
nopolskich! 

Prace można nadsyłać od 21 listopada 
do 22 lutego 2013 roku.

Więcej informacji o konkursie: 
www.men.gov.pl/mam6lat

Jeżeli Twoje dziecko:
  potra� zadawać pytania i wysłuchać 
odpowiedzi

  rozumie polecenia formułowane przez 
dorosłych

  potra� zwrócić się o pomoc
  potra� się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie 
mieszka

  chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy 
dziecięce, przestrzegając reguł

  interesuje się książkami i opowiadanymi 
historiami

  opowiada historyjki do obrazków
  potra� podzielić proste słowa na sylaby (np. 
mama, tata)

  rysuje, maluje, lepi z plasteliny i potra� 
posługiwać się nożyczkami

  podczas rysowania, zabawy – potra� skupić się 
na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca 

  potra� liczyć, dodawać i odejmować na przed-
miotach i na palcach

  umie pokazać prawą i lewą stronę

to znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę 
w pierwszej klasie. 

Jeżeli Twoje dziecko chce iść do szkoły, a w więk-
szym lub mniejszym stopniu radzi sobie w wymie-
nionych wyżej zakresach, na pewno da sobie radę 
w pierwszej klasie.

Szanowni Rodzice! 
Od 1 września 2014 zostaje wprowadzony obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. W roku 
szkolnym 2013/2014 mają Państwo jeszcze możliwość wyboru, czy posłać dziecko 6-letnie 
do szkoły. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się  
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Być może pomogą Państwu  
w podjęciu tak ważnej decyzji.  http://www.men.gov.pl/mam6lat
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7 marca 2013 r. w Szkole Podsta-
wowej w Liszynie po raz jedenasty 
uczniowie klas IV – VI z Liszyna, 
Słupna, Święcieńca, a także po raz 
pierwszy z Płocka (z SP nr 20) spo-
tkali się na Językowej Corridzie. Trzy-
osobowe drużyny z zaangażowaniem 
wykonywały swoje zadania. Pierwsze  
z nich nawiązywało do obchodów 
Roku Juliana Tuwima – należało pięk-
nie przeczytać wylosowany wiersz 
tego autora. Słuchacze bardzo wy-
soko ocenili umiejętności wszystkich 
recytatorów, a szczególnie czwarto-
klasisty z Borowiczek –Marka Polew-
skiego. Ćwiczenia językowe na ogół 
nie sprawiały trudności, a służyły 
dobrej zabawie i rywalizacji, np. kto 
ułoży zdanie z największa ilością wy-

w Szkole Podstawowej w Liszynie

razów z: ę, ą, ś, ć, ź, ł, czyli z tymi 
najbardziej polskimi literami. Do pa-
miętania o nich przekonuje nas bo-
wiem hasło kampanii: Język polski 
jest ą, ę. I niech tak zostanie, bo wy-
różnia to naszą mowę wśród innych. 

Po raz trzeci równocześnie z zaba-
wami drużynowymi odbył się turniej 
indywidualny o tytuł Mistrza Języ-
ka Polskiego pod patronatem Wój-
ta Gminy Słupno. Ośmioro uczniów 
pisało test, wykazując się doskona-
łą znajomością zasad gramatyki i or-
tografii.

W rywalizacji drużynowej zwycię-
żyli zawodnicy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 20 im. Władysława Broniew-
skiego w Płocku. Także ich koleżanka, 
Paulina Czarzasta, została Mistrzynią 

Języka Polskiego   i otrzymała głów-
ną nagrodę – aparat fotograficzny, 
którą wręczyła Magdalena Bogucka, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświa-
ty. Wśród pamiątek ufundowanych 
przez naszą szkołę dla pozostałych 
uczestników były albumy, słowniki,  
gry językowe i drobne gadżety.

Bardzo ciekawą częścią spotkania 
było wystąpienie poetek: Anny Wło-
chowskiej i Anny Cichockiej, które 
zaprezentowały swoje wiersze, za-
chęcając do czytania i naśladowania 
najlepszych autorów. Mamy nadzie-
ję, że uczestnicy XI Językowej Corri-
dy na co dzień będą przekonywać, że 
zainteresowanie literaturą i szacunek 
dla polszczyzny są ważną wartością.

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej 
w Liszynie wraz z wychowawcami odwiedzi-
li Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku, gdzie 
mogli obejrzeć interesujący spektakl Kraina 
baśni. Artyści występujący na scenie w przy-
stępny sposób przybliżyli dzieciom zagadnie-
nia i słownictwo związane z teatrem. Włączali 
także obecną widownię do wspólnej zaba-
wy. Muzykę do przedstawienia skomponował 
znany muzyk Jacek Łągwa. 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Li-
szynie składa podziękowania pracowni-
kom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Słupnie za prezent w postaci biletów wstę-
pu na spektakl. Była to bardzo miła niespo-
dzianka, która dała dzieciom wiele radości.

OglądaliśmyKrainę baśni

Edukacja

TEKST I FOTO SP LISZYNO

TEKST I FOTO JOLANTA BOROWSKA SP LISZYNO
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Caminos de Santiago, Jakobswe-
ge, Chemins de St. Jacques, Routes 
of St. James

Jednym z najstarszych miejsc 
pielgrzymkowych w Europie jest 
Santiago de Compostela w północnej 
Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. 
Jakuba Starszego Apostoła. Od XII 
w. Europejczycy podążali setki, a na-
wet tysiące kilometrów, aby pokłonić 
się świętemu przy jego grobie, dojść 
aż do oceanu, obmyć się w jego wo-
dach, spalić zniszczoną odzież i zna-
leźć muszlę na znak ukończenia dro-
gi. Po tych czynnościach pielgrzym 
wracał do domu jako zupełnie odmie-
niony człowiek. Na pielgrzymi szlak 
wyruszano od progu własnego domu 
– pieszo lub konno.

Ojciec Święty Jan Paweł II pod-
czas wizyty w Santiago w 1982 r. wy-
stąpił z apelem o zainteresowanie się 
korzeniami Europy, aby odnaleźć sa-
mych siebie. Odpowiedzią było m.in. 
powołanie przez Radę Europy w 1987 
r. pierwszego Europejskiego Szlaku 
Kulturowego wiodącego istniejącymi 
średniowiecznymi drogami do San-
tiago de Compostela. W 1993 r. na 
terenie Hiszpanii, a w 1997 na tere-
nie Francji, Drogi św. Jakuba zosta-
ły wpisane przez UNESCO na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowe-
go i Przyrodniczego. 

Od tej pory zaczęto odtwarzać 
drogi do Santiago w wielu krajach 
Europy. Pierwszy polski odcinek – 
Dolnośląska Droga św. Jakuba – zo-
stał otwarty 24 lipca 2005 r. i wiedzie  
z Głogowa przez Jakubów do Zgorzel-
ca. Obecnie na terenie Polski znajduje 
się już ponad 2700 km wytyczonych 
i oznakowanych szlaków, głównie na 
zachodzie i południu kraju. 

Grupa osób, związanych ze Sto-
warzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. 
Jakuba w Polsce”, zainicjowała wyty-
czenie Drogi św. Jakuba – Camino de 
Santiago – na Mazowszu. 

Więcej informacji na stronie www.
camino.net.pl. Tu także można kupić 
przewodniki po polskich Drogach św. 
Jakuba.

Od progu własnego domu... 
do Hiszpanii?
TEKST  KAMILA PASŁAWSKA

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego

Camino de Santiago na Ma-
zowszu?

Mazowieckie drogi do grobu św. 
Jakuba Apostoła w Santiago de Com-
postela

Poszukując historycznych śladów, 
traktów, kościołów pod wezwaniem 
św. Jakuba Apostoła Starszego, śre-
dniowiecznych szpitali, dawnej obec-
ności zakonów cystersów i bożogrob-
ców, a także ciekawych zabytków  
i malowniczych terenów, wytyczono 
dwie drogi. Obie rozpoczynają się w 
katedrze św. Jana na Starym Mieście 
w Warszawie.

Pierwsza z nich – Mazowiecka 
Droga św. Jakuba – biegnie szla-
kiem dawnych pielgrzymów mazo-
wieckich. Wśród setek tysięcy pąt-
ników już ok. 1380 r. do Santiago 
przybyli bowiem chorąży płocki Pa-
weł z Radzanowa oraz wojewoda 
czerski Jan Pilik z Sierpca, rycerze  
w służbie książąt mazowieckich, przez 
swą służbę związani także z Zakro-
czymiem i Płockiem, posłowie do Za-
konu Krzyżackiego. Od katedry szlak 
prowadzi przez Las Bielański, Tarcho-
min, Modlin, Zakroczym, Czerwińsk, 
Wyszogród, Płock do Dobrzynia nad 
Wisłą. Opuszczając Mazowsze, przez 
Włocławek, Siniarzewo wiedzie do 
Mogilna, gdzie wkracza na Wielkopol-
ską Drogę św. Jakuba i jeszcze dalej, 
poprzez Drogę Lubuską lub Dolnoślą-

ską, łączy się ze szlakami w Niem-
czech, Czechach, Francji, Szwajcarii 
i Hiszpanii. Spotkamy na tej drodze 
napoleońskie i carskie fortyfikacje, 
liczne zabytkowe kościoły, średnio-
wieczne grodziska, malownicze jary 
i parowy, kilka rezerwatów przyrody. 
W dużej części biegnie ona prawym 
brzegiem Wisły.

Drugi ze szlaków – Warszaw-
ska Droga św. Jakuba – prowadzi 
na południe od stolicy przez Rokitno, 
Błonie, Niepokalanów, Guzów, Mied-
niewice, Skierniewice i dalej w kie-
runku Częstochowy, skąd przez naj-
starszy trakt – Via Regia – włącza się 
w sieć europejskich Dróg św. Jakuba. 
Podąża szlakiem sanktuariów maryj-
nych, bowiem one również w daw-
nych wiekach wyznaczały drogę do 
Composteli. Tu także są liczne zabyt-
ki, grodzisko w Błoniu, miejsca upa-
miętnione wydarzeniami historyczny-
mi, Puszcza Mariańska i malowniczy 
rezerwat Rawki.

Obie drogi można przemierzyć za-
równo pieszo, jak i na rowerach.

Zainteresowanych Drogami św. 
Jakuba na Mazowszu prosimy o kon-
takt na stronie www.camino.net.
pl, pod adresem caminomazowiec-
kie@gmail.com lub na Facebo-
oku: www.facebook.com/cami-
nomazowsze.
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01.03 1810 r. urodził się Fryderyk Chopin, najwybit-
niejszy polski kompozytor

02.03 680. rocznica śmierci Władysława Łokietka, księ-
cia kujawsko-łęczyckiego, od 1320 r. króla Polski;  
33. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza, 
pisarza, działacza społecznego i kulturalnego, 
autora „Panien z Wilka”

05.03 2006 r. w Toruniu u dwóch martwych łabędzi 
wykryto wirusa ptasiej grypy typu H5N1

08.03 Światowy Dzień Kobiet

11.03 1928 r. w Warszawie otwarto ogród zoologicz-
ny; w 1967 r. ukazał się pierwszy singiel grupy 
Pink Floyd - „Arnold Layne”/”Candy And A Cur-
rant Bun”

14.03 1879 r. urodził się Albert Einstein, amerykański 
fizyk, autor teorii względności, laureat Nagrody 
Nobla w 1921 r.

20.03 Początek astronomicznej wiosny

21.03 Święto Wiosny. Konkurs talentów w Szkole Pod-
stawowej w Słupnie.

24.03 Niedziela Palmowa; 1794 r. – przysięga Tade-
usza Kościuszki na Rynku Krakowskim. Począ-
tek powstania kościuszkowskiego

29.03 Wielki Piątek

30.03 Wielka Sobota (w nocy z 30 na 31 marca na-
stąpi zmiana czasu. O godz. 2.00 przestawiamy 
zegary na godz. 3.00)

01.03 WIELKANOC

01.04 Poniedziałek Wielkanocny; Prima Aprilis; Śmi-
gus-Dyngus

02.04 8. rocznica śmierci Karola Wojtyły, papieża Jana 
Pawła II

01.05 Święto Pracy

02.05 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

03.05 Święto Narodowe 3 Maja; Matki Bożej Królowej 
Polski

19.05 Zielone Świątki

29.05 Otwarcie Orlika w Gulczewie Starym połączone 
ze świętowaniem Dnia Dziecka

30.05 Boże Ciało

01.06 Dzień Dziecka

16.06 Czerwiec Aktywnych Społeczności

21.06 Początek astronomicznego lata

28.06 Zakończenie roku szkolnego – WAKACJE

07.07 Festyn Gminny i Zawody Strażackie w Wyko-
wie

KARTKAz kalendarza

Na koniec roku 2012 liczba mieszkańców gmi-
ny Słupno wynosiła 6671 osób z czego 3355 
osób to panie a 3316 to mężczyźni.

Edukacja

Jak co roku w naszej placówce odbył się Konkurs Pięk-
nego Czytania adresowany do uczniów klas I – III. Mot-
to konkursu brzmiało ,,Lubię czytać”. Celem zmagań była 
popularyzacja książek i czytelnictwa, nobilitowanie dbało-
ści o piękno języka ojczystego oraz kształcenie umiejętno-
ści pięknego czytania. Zadaniem konkursowym wszystkich 
uczestników  było przeczytanie przygotowanego wcześniej 
fragmentu ulubionej książki lub wiersza, a następnie ocza-
rowanie słuchaczy, a przede wszystkim jury. W bieżącym 
roku przystąpili do niego przedstawiciele  wszystkich  klas 
włącznie z pierwszoklasistami, a dokładniej uczniami klasy 
pierwszej rocznikowo młodszymi. Wszyscy z dużym zainte-
resowaniem śledzili ich zmagania, ale po kolei.  

14 lutego 2013 roku na górnym holu, przy pięknej, oko-
licznościowej dekoracji i gazetce dotyczącej książki odbył 
się wspomniany konkurs. Jury w składzie – Dyrektor Wan-
da Urbaniak, Małgorzata Karpińska oraz Anna Więtczak, 
oceniając uczestników konkursu, brało pod uwagę właści-
wy dobór tekstu, płynność i wyrazistość czytania, zgodność 
z zasadami interpunkcji oraz modulację głosu. Uczniowie  
z klas I – III  czytali teksty wcześniej przygotowane. Były to 
fragmenty ich ulubionych bajek, baśni lub wierszy Juliana 
Tuwima czy Jana Brzechwy. Wszyscy świetnie zaprezento-
wali swoje umiejętności czytelnicze, choć nie obyło się bez 
lekkiej tremy.

I miejsce i tytuł Mistrz Pięknego Czytania zdobył uczeń 
klasy II Aleksander Niedzielski przygotowany pod kierun-
kiem organizatora a zarazem wychowawcy p. Doroty Mo-
rawskiej

II miejsce wywalczyła Julia Nowacka (rozpoczęła na-
ukę jako sześciolatek), a III miejsce – Eryk Stelmaszewski 
– oboje z klasy I przygotowani pod kierunkiem p. Graży-
ny Maciejewskiej. Fakt, że Julia poszła wcześniej do szko-
ły nie miał żadnego wpływu na osiągane przez nią wyniki,  
a wręcz dowodzi, że świetnie radzi sobie nie tylko w nauce 
ale również w poważnych  konkursach szkolnych. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczniowie za udział  
w konkursie nagrodzeni zostali pięknymi dyplomami.

Pani Dyrektor skomplementowała uczestników, wyraża-
jąc uznanie dla ich odwagi i bardzo dobrego opanowanie 
trudnej sztuki pięknego, głośnego czytania.

W szkole w Liszynie 
chętnie czytają
TEKST I FOTO DOROTA MORAWSKA SP LISZYNO

,,Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, 
kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,
który z nim smutki dzieli, pomaga radości, 
chwile nudów odpędza, osładza cierpkości”

                                              ( A. Grabowski)

Jest nas już prawie  
siedem tysięcy
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WYKOWO, 7 LIPCA 

BRAThANKI
FESTYN GMINNY I ZAWODY STRAŻACKIE

ZAPRASZAMY
MOC ATRAKCJI DLA DZIECI

KONCERT ZESPOŁU


