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„Niech zbliżający się czas Wielkanocy  

stanie się dla Was pięknym i radosnym przeżyciem. 

Niech nadzieja budząca się do życia, 

wskrzesi radość w zatroskanych sercach…” 

 
                                                                                          

                                                                           
 
 
 
 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, 

Tak bardzo szczególnych w polskiej tradycji, 

prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia 

spokojnych Świąt, pełnych wiosennego słońca i nastroju 

spędzonych w rodzinnym gronie 

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym 
 

życzą 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy                                                 Wójt Gminy 
 
            Andrzej Chrzanowski                                                 Stefan Jakubowski     
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KULTURA I REKREACJA 

Na swoisty mikroklimat gminy ma wpływ jej szczególne położenie pośród lasów, z licznymi 

enklawami, nad przepiękną doliną rzeki Słupianki, nad którą przebiega szlak turystyczny, idealny dla 

turystyki pieszej i rowerowej. Południowa część gminy położona nad Wisłą, tworzy strefę krajobrazu 

prawnie chronionego. Kępa Liszyńska i Kępa Wykowska, leżące w starorzeczu Wisły, z mnóstwem 

zakoli i oczek wodnych, są prawdziwym rajem dla wędkarzy. Wyznaczono tu część Nadwiślańskiego 

szlaku turystycznego im. Władysława Broniewskiego (Borowiczki-Wykowo-Białobrzegi). Znajdują 

się tu między innymi punkty widokowe, pomniki przyrody. Na terenie gminy znajdują się trzy 

zabytkowe kościoły: w Słupnie, Święcieńcu oraz w Miszewku Strzałkowskim, pomnik Św. Huberta   

z lat 30-tych XX w.. We wsi Szeligi znajduje się Grodzisko z VI – VII w.ne, do dziś pozostały 

czytelne resztki wału oraz fosy. Na terenie gminy działają trzy kluby sportowe zajmujące się 

upowszechnianiem piłki nożnej – „Delta” Miszewko Strzałkowskie, „Victoria” Wykowo, Uczniowski 

Klub Sportowy „Mazowsze Słupno” oraz Gminny Klub Sportowy prowadzący sekcję piłki siatkowej. 

Za trzewienie kultury na terenie gminy dba siedem świetlic wiejskich: w Wykowie, Bielinie, 

Borowiczkach Pieńkach, Rydzynie, Cekanowie, Mirosławiu oraz Miszewku Strzałkowskim.          

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działa bardzo prężnie Gminna Strażacka Orkiestra Dęta. 

 

 „ROWEROWO-TURYSTYCZNA”  MAPA GMINY SŁUPNO 
 

 
Na zielono zaznaczono trasy zalecane do uprawiania turystyki rowerowej 
Na czerwono miejsca które warto odwiedzić 
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MIEJSCA GODNE ODWIEDZENIA 
 

SŁUPNO 
Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Marcina, zbudowany w 1753r. na miejscu poprzedniego, 
również drewnianego. Konstrukcja zrębowa, oszalowany, na ceglanej podmurówce. Wewnątrz podział 
na nawy z trzema parami słupów. Interesujące wyposażenie wewnętrzne, malowidła na stropie 
wykonane przez Władysława Drapiewskiego.  

 
OŁTARZ KOŚCIOŁA W SŁUPNIE 
 
Plebania z połowy XIX w. Murowana z cegły, parterowa, pięcioosiowa.                                 
Budynek Starej Szkoły Podstawowej (obecnie siedziba GOPS) - miejsce internowania biskupów 
płockich podczas II Wojny Światowej.  
Pomnik ofiar - 25 mieszkańców Słupna i okolic, zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej  

MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE  
Kościół Parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Neogotycki Kościół wybudowany w 
latach 1909-1912 wg projektu Piusa Dziekońskiego na miejscu poprzedniej budowli drewnianej, Na 
wyróżnienie zasługuje wyposażenie wnętrza.  

 
KOŚCIÓŁ W MISZEWKU STRZAŁKOWSKIM 
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Dzwonnica drewniana z XIX w.  
Dom drewniany z pierwszej połowy XIX w. ustawiony kalenicowo do drogi. Oszalowany, 
parterowy, na planie prostokąta, trzyosiowy, z dachem naczółkowym pokrytym blachą.  
Park podworski, założony w połowie XIX w. powierzchnia 5ha, bez architektury.  
 
SWIĘCIENIEC 
Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Anastazego i Wincentego. Wzniesiony w 1724 lub 1731 
roku, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Posiada bardzo ciekawie wyposażone wnętrze.  

 
KOŚCIÓŁ W ŚWIĘCIEŃCU 
 
Cmentarz przykościelny z XIX w. posiada liczne nagrobki okolicznych ziemian m.in.  
Dunin - Mieczyńskich i Cierniewskich 
 
SZELIGI 
Grodzisko zwane Górą Zamkową, powstało zapewne w VI-VII w. ne. Do dziś pozostały czytelne 
resztki wału, majdanu oraz fosy. Osada przetrwała do czasów piastowskich, czego dowodem są ślady 
produkcji hutniczej (dymarki) z XII w.  

GULCZEWO STARE 
Park podworski z początku XIX w., przekształcony w 1897r. przez Teodora Chrząńskiego.  
Dwa stawy i wyspa, liczne okazy starodrzewu, resztki dawnej zabudowy w tym bramy wjazdowej. 
Powierzchnia 8,2ha.  
 
CEKANOWO  
Kapliczka przydrożna wzniesiona w pierwszej połowie XIX w., na czworobocznym, murowanym 
otynkowanym cokole, słup okrągły, zwieńczony daszkiem stożkowym z kutym ażurowym krzyżem w 
szczycie  
Obelisk ku czci ofiar przemocy  
Pomnik Świętego Huberta wzniesiony w latach 30-tych XX w. miejsce spotkań myśliwych  
 
LISZYNO  
Dąb - pomnik przyrody  
Zalew Liszyński  
Wydmy Liszyńskie 
Krzyż przydrożny "epidemiczny"                                            

Tekst i foto Maciek Kowalski 
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Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy .
 
 

W Szkole Podstawowej w Święcieńcu od trzech lat 
działa drużyna harcerska . Początki jej działalności nie były 
łatwe . Młodzi kandydaci na harcerzy nie wiedzieli na czym 
polega „harcerstwo” , ale zaufali swoim druhnom drużynowym , 
które obiecały , że to będzie ciekawa przygoda . Powoli nauczyli 
się obrzędów , zwyczajów i piosenek harcerskich . Dowiedzieli 
się co to prawdziwe ognisko , biwak czy rajd i , że to wszystko 
trzeba zrobić samodzielnie . Kolejnym problemem okazało się 

umundurowanie. Dzięki życzliwości Urzędu Gminy w 
Słupnie zakupiono mundurki i w ten oto sposób staliśmy 
się drużyną „Leśnych Troli”. 
 Najważniejsze jest to , że dzieciaki bez względu 
na klasę stały się zżytą grupą , że mają wiele 
interesujących pomysłów . Wiedzą co to 
odpowiedzialność , praca , przyjaźń , samodzielność , 
współpraca , życzliwość i otwarcie na innych ludzi . 
 Harcerze nie tylko się bawią , pląsają i śpiewają . 
Wiele czasu poświęcają na prace społecznie użyteczne , 
dbają o zaniedbane groby , biorą udział w 
uroczystościach patriotycznych i rocznicowych .  

 Od września pracują nad uroczystym 
przyrzeczeniem harcerskim dla młodszych kolegów . 
Ich  marzeniem jest wspólny wyjazd w góry i 
prawdziwa wędrówka . Pracują również nad 
zdobyciem kolejnych sprawności i stopni 
harcerskich. Mają  nadzieję , że przygoda z 
harcerstwem nie skończy się wraz z ukończeniem 
podstawówki . Cieszą się,  że nasi starsi koledzy 
uczestniczą w zbiórkach i biwakach . Dzięki temu 
jest  weselej . 

Czuwaj! 

 
 
 
 

 
  

Autorzy : dh Izabela Tomaszewska  
dh Anna Każmierczak
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Artystyczny puls 
Szkoły Podstawowej w Święcieńcu . 

 
 
Szkoła w Święcieńcu należy do 

bardzo rozśpiewanych i roztańczonych.  
Wszystkie klasy są objęte zajęciami  z 
zakresu muzyki. Dodatkowo w szkole działa 
chór szkolny . Zajęcia z muzyki prowadzi 

Pan Janusz Słabkowski , z tańca i wyrazu artystycznego Pani Izabela Tomaszewska . 
Opiekunem organizacyjnym jest Pani Anna Kaźmierczak . Zespół liczy siedemdziesiąt 
osób . 

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych , dlatego starsza grupa to 
„Hopsy” , a młodsza „Hopsy II”.  

Od wielu lat zespół ma wiele osiągnięć . Zajmuje pierwsze miejsca na festiwalach 
międzygminnych , powiatowych , wojewódzkich . Nie sposób ich wszystkich wyliczyć . 
Najbardziej prestiżowe ( ze względu na ilość uczestników i zasięg ) to Festiwal Piosenki 
Religijnej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku oraz 
Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej w Płocku . Od pięciu lat zajmujemy tam 
pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej . W roku 2004 zdobyliśmy Grand Prix 
festiwalu . 
 Osiąganie wysokich miejsc wiąże się z ciężką pracą i dyscypliną . Wiele czasu 
poświęcamy na dobór utworów. . Śpiewamy o przyjaźni , poszanowaniu przyrody . 
Opiekunowie przywiązują wielką wagę do tego , aby repertuar był dostosowany do wieku 
dzieci . Nie oznacza to , że piosenki są nieciekawe . Większość z nich  ma nowoczesne 
brzmienie i odpowiada gustom dzieci . Od niedawna w naszym repertuarze są piosenki 
religijne i harcerskie . 
 Zespół występuje nie tylko na 
festiwalach . Bierze czynny udział w życiu 
kulturalnym szkoły i środowiska . Występuje w 
kościele parafialnym , domach opieki 
społecznej i klubach Seniora. W bieżącym roku 
zmierzymy się z piosenkami hip – hop. 
Piosenka , która jest 
mottem naszego zespołu 
nosi tytuł : „Niech się 
moje serce obudzi i miłość 
do wszystkich  

ludzi”... 
 
 
 

 
Opracowanie : Izabela Tomaszewska  

Anna Kaźmierczak
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Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej, w ramach Lokalnego Konkursu 
Granatowego „Działaj Lokalnie” finansowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we 
współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ma zamiar napisać 
projekt „Taniec towarzyski” i wystąpić o dotację na przeprowadzenie kursu tańca  dla 
wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy, uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słupnie oraz młodzieży gimnazjalnej i starszej. 
Założeniem projektu jest integracja zróżnicowanych środowisk społeczeństwa lokalnego, 
wspólne spędzanie czasu młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. Planujemy 
zorganizować czteromiesięczny kurs tańca towarzyskiego (min. samba, walc, tango, 
rumba, quick step, salsa, czacza, polonez, polka i inne), który odbywałby się raz  
w tygodniu    i zakończyłby się konkursem tanecznym. Liczba grup uzależniona jest od 
ilości zgłoszeń, dlatego też osoby chętne  do uczestnictwa prosimy o zapisywanie się 
osobiście lub telefonicznie u osoby odpowiedzialnej za koordynację projektu: 

Beata Grommunt, tel.(024) 261-91-78, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie, ul.Warszawska 26. 

Informacje o ewentualnie otrzymanej dotacji i terminie przeprowadzenia kursu, zostaną 
zamieszczone na słupach ogłoszeniowych i w naszym biuletynie. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! 
                                                               Opracowała Beata Grommunt 
 
 
                                                                           
Z życia  Biblioteki  w Słupnie 
 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie 17.03.2006r. z młodymi czytelnikami spotkała 
się pisarka, autorka książek dla dzieci Dorota Gellner. W spotkaniu wzięły udział 
dzieciaki z przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej w Słupnie. Uczestnicy 
zadawały pytania, a Pani Dorota opowiadała  o bohaterach  książek m.in. „ Piłka i inne 
historyjki”, „Noc i inne historyjki”, „Wiersze dla dzieci”. W czasie spotkania można było 
otrzymać autograf pisarki  i kupić książki. 
 W dniu 07.04.2006r. naszym gościem był również autor książek dla dzieci, pisarz                 
Grzegorz Kasdepke. Uczestnikami  spotkania byli również młodzi czytelnicy naszej 
gminy, uczniowie klas drugich i trzecich szkoły podstawowej w Słupnie. 
Pisarz czytał fragmenty książki m.in. „Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu”, 
opowiadał o bohaterach opowiadań i o trudnej sztuce tworzenia literatury  dziecięcej. 
Imprezie towarzyszył kiermasz książek autora.  
Gminna Biblioteka Publiczna Była również organizatorem warsztatów folklorystycznych – 
wykonywanie palm wielkanocnych oraz pisanek. Warsztaty odbyły się 30.03.2006r.,  
a uczestnikami byli członkowie nowopowstałego Partnerstwa na rzecz Społeczności Gminy 
Słupno „NASZA 19”.                           
                                                      Opracowała Małgorzata Olenderek    
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WOLONTARIA                                                                        opracowała: MonikaPankowska T
GOPS SŁUPNO  

WOLONTARIAT SZANSĄ ROZWOJU 
OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO 

 
                                            
 
Praca jest źródłem niezależności materialnej, daje możliwość samorealizacji i poczucie,                         
że jest się  potrzebnym. Zanim podejmiesz pracę zawodową lub, gdy wykonywanie pracy będzie dla 
Ciebie na razie niemożliwe, proponujemy wypróbowanie własnych sił w pracy wolontarystycznej. 
Pracując jako wolontariusz, nie będziesz wprawdzie pobierał pensji, ale oferując swój wolny czas, 
wiedzę i umiejętności innym ludziom i instytucjom, zyskasz wdzięczność, satysfakcję, nowe 
znajomości i doświadczenie. Wolontariat może dać Ci szansę na wyjście z domu i robienie razem z 
innymi czegoś społecznie potrzebnego. Być może są w twoim środowisku ludzie, którym możesz 
pomóc albo inicjatywy, w które możesz wnieść swoje pomysły i zaangażowanie. To dobry pomysł na 
aktywne, ciekawe i przede wszystkim pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Będziesz mógł 
zaoferować potencjalnemu pracodawcy swoje doświadczenie i pokazać, że praca dla Ciebie to coś 
więcej niż źródło pieniędzy.  
Każdy wolontariusz GOPS otrzymuje zaświadczenie, dotyczące wykonywania pracy. Warto też 
pamiętać o możliwości uzyskania referencji po odbyciu praktyk wolontarystycznych. Opinia osoby, u 
której pracowałeś, sprawi, że jako kandydat do pracy staniesz się bardziej wiarygodny. Będzie to 
zaświadczenie, które potwierdzi, że nabyłeś konkretne umiejętności zawodowe i sprawdziłeś się jako 
dobry i uczciwy pracownik. Również pracodawcy, którzy chcą zatrudnić rzetelną i lojalną osobę 
często zgłaszają się o pomoc w znalezieniu odpowiedniej kandydatki / kandydata. 
Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie skupia 30tu aktywnych wolontariuszy. Są to 
osoby w wieku 16-45 lat, które pomagają w różnych projektach realizowanych przez GOPS Słupno 
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej. Młodzież gimnazjalna oraz licealiści pomagają 
młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu lekcji. Organizują zabawy, biorą udział w 
realizowanych zajęciach, pomagają przy odrabianiu lekcji oraz w przezwyciężeniu występujących 
trudności. Często służą dobrą radą i „pomocną dłonią”. Czworo wolontariuszy pomaga osobom 
starszym, chorym, niepełnosprawnym, często samotnym w ich miejscu zamieszkania. Towarzyszą w 
ciężkich chwilach, załatwiają sprawy urzędowe, z którymi osoba potrzebująca nie może sobie 
poradzić z racji swojej niepełnosprawności czy choroby, dokonują domowych porządków  
i codziennych zakupów.  
JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO POMOCY 
Najprostszym sposobem jest zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie lub 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub po prostu 
przyjść osobiście. 

 
   

WOLONTARIAT W GOPS SŁUPNO UL. WARSZAWSKA 23      TEL 261-29-42 
PONIEDZIAŁEK W GODZ. 13.30 – 15.30 

     osoba do kontaktu 
 MONIKA PANKOWSKA 

 
WOLONTARIUSZE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE 

ZAPRASZAJĄ  DZIECI MAJĄCE KŁOPOT W NAUCE 
DO WSPÓLNEGO ODRABIANIA LEKCJI. 

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ W KAŻDY PIĄTEK OD GODZINY 15.00 
WOLONTARIUSZE SŁUŻĄ POMOCĄ 

 W MATEMATYCE, JĘZYKU ANGIELSKIM,  CHEMII, BIOLOGII. 
CHĘĆ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROSIMY ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ. 
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„Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” 
projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 
 

 
 

Centrum Integracji Społecznej w Słupnie 
 
Dnia 1 lutego 2006 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie rozpoczęło swoją 
działalność Centrum Integracji Społecznej, w ramach projektu „Przeciw wykluczeniu - Centrum Integracji 
Społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest 
reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tzn.: 

1. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie krócej niż trzy lata, 
2. bezdomnych realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej, 
3.  uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 
4. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 
5. zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 
6. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej. 
 

 
 
W zajęciach CIS biorą udział dwadzieścia cztery osoby z terenu gminy Słupno, które wyraziły chęć  
uczestnictwa w projekcie. Osoby spełniające warunki uczestnictwa, pomyślnie zakończyły miesiąc próbny.  
3 kwietnia 2006 roku odbyło się uroczyste pasowanie na „Uczestnika Centrum”. Uczestnicy rozpoczęli już 
pełnoprawnie drogę do realizacji cyklu szkoleń zawodowych, praktyk, treningów i warsztatów z psychologiem, 
doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami, których efektem końcowym ma być 
znalezienie przez nich pracy, lub podjęcie samozatrudnienia w formie spółdzielni socjalnych i zmniejszenie osób 
bezrobotnych na terenie gminy Słupno.  

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w drugiej edycji projektu (.luty 2007r) zapraszamy do siedziby 
Centrum od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Informacje można uzyskać telefonicznie           
pod numerem telefonu  (0-24) 261 – 95- 45.       
                                                                                                      (Anna Muraszewska, kierownik CIS) 
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SYTUACJA POWODZIOWA 
W dniach 30.03 – 10.04.2006 

 
W dniu 30.03.2006 przeprowadzono oględziny stanu wałów przeciwpowodziowych  
z ramienia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 
Stwierdzono naruszenie stopy wału przez bobry w m. WYKOWO. Zabezpieczenia dokonał Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń wodnych oddz. Płock 
Stan wałów przeciwpowodziowych i rowów odprowadzających nie budził zastrzeżeń. 
W dniu 31.03.2006 w związku ze wzrostem stanu wody w Wiśle oraz niekorzystnymi prognozami Centralnego 
Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW i Zarządzeniem Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2006, 
Starosta Płocki Zarządzeniem Nr /2006 z dnia 31.03.2006 wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe 
obowiązujące od godziny 12.00. 
W stan pogotowia postawiono OSP gminy z których wyznaczono samochodowe patrole wałowe w składzie: 
kierowca, patrolowy. 
W stan pogotowia postawiono przedsiębiorstwo zabezpieczające w środki transportu, piasek. 
Stan wody w tym czasie nie przekraczał stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Wykowie (stan ostrzegawczy 
400 cm) i wynosił na godzinę 15.00 – 360 cm, na godzinę 18.00 – 374 cm. 
W dniu 01.04.06 Zarządzeniem Nr 7/2006 Starosta Płocki wprowadził stan alarmu przeciwpowodziowego 
obowiązujący od godziny 16.00 w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle. 
Stan wskazań wodowskazu w Wykowie na godzinę 16.00 wynosił – 438 cm (stan alarmu 430). Uruchomiono 
system samochodowych patroli wałowych z OSP – wyposażonych w środki łączności (komórka) oraz w latarki 
dużej mocy z zadaniem monitorowania stanu wałów i rowów odwadniających i przekazywania informacji dla 
dyżuru w Urzędzie Gminy. 
Poziom wody wzrastał i kulminację osiągnął w dniu 05.04.06 w godzinach 1.00 – 6.00  - 634 cm na 
wodowskazie w miejscowości WYKOWO, co dało przekroczenie o 204 cm stanu alarmowego.  
W dniu 4.04.06 podnosząca się woda spowodowała obsuniecie „dziury bobrowej” którą zabezpieczono workami 
z piaskiem. Wysoki stan wody spowodował zalanie pól uprawnych w „międzywalu” we wsi Liszyno, Rydzyno. 
Wystąpiła „cofka” Wisły do rzeki Słupianki, powodując podtopienie pól i łąk we wsi Bielino, Borowiczki 
Pieńki, nie powodując bezpośredniego zagrożenia dla domostw. 
Od godziny 8.00 dnia 05.04.2006 (stan 632cm) poziom ulega systematycznemu obniżeniu  
i na godzinę 9.00 dnia 10.04.06 wynosi 469 (przekroczenie stanu alarmu o 39 cm). 
W czasie wzbierania fali powodziowej nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludności i domostw. 
Długotrwale utrzymywanie się dużego poziomu wody w wałach powoduje podsiąki i wypływ wody na polach 
uprawnych i w jednym domostwie w m. Wykowo. 

         Opracował Janusz Salamon 

„Mazowsze moje” 

Płaska, równinna kraina  
-to Mazowsze moje. 

Tu Wisły nurt się w brzegi wcina, 
tu wierzby, topole i wodne słoje. 

Ptaki śpiewają każdego dnia 
o polach, łąkach i lasach.  

Słychać szum drzew raz po raz... 
Przepiękna jest kraina nasza. 
 
A wieczorami, gdy cisza uspokaja 
i gdy lekki wietrzyk powiewa, 

o zamierzchłych czasach dziadek baja. 
O Mazowszu pieśń rozbrzmiewa. 

Autorka: Magda Marciniak lat 15. 
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HISTORIA SZKOŁY W LISZYNIE 
 

       Z okazji 40-lecia Szkoły Podstawowej w Liszynie przygotowano wystawę ukazującą jej historię. 
Najbardziej zainteresowały mnie pożółkłe zdjęcia i kartki zapisane kaligraficznym pismem. To pamiątki po 
Wawrzyńcu Sikorze, który opisał dzieje naszej miejscowości. 
      Ze zgromadzonych informacji wynika, że pierwszą w Liszynie szkołę stworzyli niemieccy osadnicy już w 
1859r. Mieściła się ona w drewnianej, krytej strzechą chacie podarowanej im przez Różę Wirginię Dembowską. 
Obok sali lekcyjnej był kantorat, czyli pokój modlitwy niemieckich protestantów, a także mieszkanie 
nauczyciela. Dopiero w 1903r. polskie dzieci z Liszyna, a w 1912r. także z innych okolicznych wsi, mogły się 
tam uczyć. Nauczycielem był Niemiec, nawet wtedy, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918r. Z tego 
powodu w 1923r. Polacy wystosowali protest do władz oświatowych w Warszawie , domagając się polskiego 
nauczyciela. Ich prośba została uwzględniona i do Liszyna przybył Józef Grzywiński – pierwszy polski 
nauczyciel.  
      W czasie okupacji szkoła przeszła znów w ręce Niemców, a młodzi Polacy w ogóle nie mogli się uczyć. 
Wrócili do szkoły dopiero w 1945r.po wyzwoleniu Jednak warunki nauki w ponad stuletniej drewnianej chacie 
stawały się coraz trudniejsze, więc mieszkańcy gminy podjęli starania, aby w Liszynie wybudować nową szkołę. 
1 września 1964r.dzieci z Liszyna, Bielina, Borowiczek-Pieniek i Wykowa rozpoczęły naukę już w nowym 
budynku. Było to wielkie wydarzenie, w którym  licznie uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale i dorośli, ciesząc 
się, że mają na swoim terenie tak nowoczesny obiekt. 
     Teraz, po 40 latach, nasza szkoła nie jest najnowocześniejsza w gminie, ale odnowiona, dobrze wyposażona 
we wszystkie niezbędne pomoce i ...bardzo przez nas wszystkich lubiana, bo jest po prostu nasza.  
                                                           
                                                                 Przygotowała Anna Borowska 
           
 
 
 

IV Językowa Corrida pod hasłem „Kiedy myślę – Ojczyzna...” 
odbyła się 21.11. 2005r. Przybyli do nas uczniowie klas IV-VI i 
ich nauczyciele (p. R. Adamkiewicz i p. D. Ołdakowska) ze 
szkół gminy Słupno. Rozpoczęliśmy piosenką, która 
towarzyszyła nam przez całe spotkanie. Następnie 
reprezentanci pokazywali scenki do patriotycznych wierszy, np. 
Ania zilustrowała fragment poematu „Mazowsze” W. 
Broniewskiego. 

    Potem wysłuchaliśmy opowieści o Ojczyźnie, i tej Wielkiej i tej Małej. Nas 
reprezentowały Ania i Paulina z kl. V. Jedna przedstawiła historię szkoły  w 
Liszynie na podstawie wspomnień      W. Sikory, a druga opisała uroczystość 
przywrócenia tablicy pamiątkowej w Bielinie w 2002r. Na koniec zapisywaliśmy 
skojarzenia z hasłem „Ojczyzna”. 

    Powstałe w ten 
sposób mapy pamięci 
będą pamiątką dla 
każdej drużyny. Nie 
są to jednak jedyne pamiątki, które każdy otrzymał na 
zakończenie spotkania. Pani dyrektor i p. J. Borowska 
pogratulowały uczestnikom i życzyły im, by zawsze 
skutecznie walczyli z „bykami” 
sławiąc imię swej „Ojczyzny” piękną polszczyzną. 
Wręczyły też dyplomy i książki. Do zobaczenia za rok!  
                       Monika Politowska kl.IV S.P. w 
Liszynie 
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