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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…”

Dzieląc się jajkiem w te piękne święta
Życzymy wielu radosnych chwil,
dużo zdrowia
oraz
serdecznych spotkań rodzinnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy

Elżbieta Kuchta

Stefan Jakubowski
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Oświadczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie zmiany granicy
administracyjnej gminy
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Słupno jak i miasta Płocka
kierowanymi do Urzędu Gminy Słupno, dotyczącymi ogłoszonego w mediach przez Pana
Prezydenta Mirosława Milewskiego przejęcia gruntów b. PGR Gulczewo, pragniemy
zaprezentować stanowisko Rady Gminy Słupno i Wójta Gminy - Stefana Jakubowskiego.
Gmina Słupno jest jedna z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce. Nasze
zaangażowanie w rozwój budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej mu infrastruktury
zyskuje od lat uznanie nie tylko u coraz większej liczby nowych mieszkańców, chętnych do
tworzenia naszej społecznej korporacji, ale również w wielu profesjonalnych rankingach.
W ostatnich latach na terenie Gminy Słupno wybudowało domy i zamieszkało ponad
1000 osób, w zdecydowanej większości to mieszkańcy Płocka. Tendencja ta nadal utrzymuje
swą dynamikę, co pozwala nam przykładem podwarszawskich gmin stanowiących „sypialnie”
i zaplecze metropolii warszawskiej myśleć o podobnej zabudowie pod Płockiem.
W związku z lokalizacją gruntów obrębu ewidencyjnego PGR Gulczewo
w bezpośredniej bliskości 150 – hektarowego osiedla mieszkaniowego w Nowym Gulczewie,
położonym na terenie Gminy Słupno oraz przy drodze krajowej nr 62 Płock – Warszawa,
nieuchronna jest zmiana przeznaczenia tych gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo.
Rada Gminy Słupno wraz z Wójtem w 2005r. podjęła działania zmierzające do przejęcia
północnej części gruntów b. PGR Gulczewo w celu stworzenia kompleksu sportowo rekreacyjnego dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Kompleks ten na
powierzchni ok. 6,0 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupno na cele inwestycji publicznych – pod urządzenia sportowe
i rekreacyjne, tworzyć będzie hala widowiskowo-sportowa na 500 osób, pełnowymiarowe
boisko dla piłki nożnej z bieżnią i trybunami, zespół boisk i urządzeń sportowych wraz z
placem zabaw dla dzieci i parkingiem ma stanowić element „ZIELONEGO SZLAKU
ROWEROWEGO MAZOWSZA”, który ma zostać zrealizowany w latach 2008-2013 przy
udziale środków unijnych. Pozostałe tereny tego obrębu zostałyby przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budynki socjalne. Jesteśmy otwarci także na
współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Natomiast na wschód od terenu b. PGR Gulczewo – w Mirosławiu i Cekanowie od kilku
lat powstają nowe zakłady pracy na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjnousługową. Wprowadziliśmy do miejscowego planu również rezerwę terenu dla projektowanej
obwodnicy Płocka w północnej części gminy, której realizacja rozwiąże nabrzmiałe problemy
komunikacyjne miasta. Jesteśmy również otwarci na współpracę z Gminą Płock przy budowie
drugiego pasma istniejącej drogi krajowej nr 62.
Taki program, który uaktywni społeczność lokalną stworzy nowe miejsca pracy,
z równoległym rozwojem budownictwa mieszkaniowego wpisuje się zarówno w oczekiwania
społeczne, politykę rządu, ale przede wszystkim w strategię rozwoju Gminy Słupno,
a pośrednio również miasta Płocka, bo przecież działania te będą służyć rozwojowi całego
naszego regionu.
Mając w pamięci niedawną ekspansję miasta na tereny położone po drugiej stronie
Wisły, a wcześniej Imielnicy i Borowiczek zmniejszającą ówczesną Gminę Borowiczki
o duży areał gruntów, zauważamy do dziś istniejący wielki niewykorzystany potencjał
zarówno terenu w granicach administracyjnych Płocka, jak i potrzeb tamtejszych
mieszkańców oczekujących ich realizacji.
Ufamy, ze podjęte przez nas działania zmierzające do pozyskania na rzecz Gminy
Słupno gruntów obrębu geodezyjnego PGR Gulczewo nie zachwieją jak dotąd dobrą
sąsiedzką współpracą. Uważamy, że rozwój miasta we wschodnim kierunku nie jest jedyną
możliwością w tym zakresie.
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„WALENTYNKOWE SZALEŃSTWO”
W dniu 14 lutego 2007 roku w Gminnej Bibliotece w Słupnie odbyło się spotkanie
poetyckie

pt.

„Walentynkowe

szaleństwo”.

Organizatorem

przedsięwzięcia

był

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, który w ramach Partnerstwa „Nasza 19”
zaprosił do współpracy przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych i sektora
prywatnego: przedstawiciel Urzędu Gminy – Agnieszka Biernat, dyrektor Sz.P. w Słupnie –
Bogumiła Ogrodowczyk, dyrektor Sz.P. w Święcieńcu – Iza Tomaszewska, przedstawiciel
Sz.P. w Liszynie – Edyta Kusińska, dyrektor Przedszkola w Słupnie – Ewa Stańczak, Ksiądz
Marek Zaborowski, kierownik Biblioteki w Słupnie – Małgorzata Olenderek, prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej – Andrzej Chrzanowski, przedstawiciel
sektora prywatnego – Irena Pyszko, przedstawiciele CIS, terapeuci ŚDS oraz pracownicy
GOPS jak również uczestnicy ŚDS.
Na spotkaniu przedstawiane były wiersze o tematyce
miłosnej, między innymi „Ja Ciebie kocham” – Adama Asnyka, „Co
to jest miłość” – Jonasza Kofty, „Snuć miłość” – Adama
Mickiewicza, czy „Nic dwa razy” – Wisławy Szymborskiej i wiele,
wiele innych. Wiersze własnego autorstwa przedstawiła również Pani
Joanna Gościniecka. Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli też udział
w zabawie pt. „Napisz mi coś miłego”, która wywołała wiele
pozytywnych

emocji.

Uczestnicy

Środowiskowego

Domu

Samopomocy zorganizowali również, dla wszystkich biorących
udział w spotkaniu poetyckim, słodki poczęstunek. Dużymi brawami
zostały nagrodzone interpretacje wierszy miłosnych zaprezentowane
przez panią Joannę Gościniecką, panią Izę Tomaszewską oraz pana
Jana Gutkowskiego.
Spotkanie walentynkowe zapoczątkowało cykl spotkań
kulturalno - poetyckich, które będą organizowane na terenie

Ośrodka a także przy współpracy Gminnej Biblioteki
w Słupnie. Organizatorami tych przedsięwzięć są terapeuci
Środowiskowego Domu Samopomocy pani Aneta Chaberek
oraz pani Marta Rozmanowska.
Opracowała Marta Rozmanowska
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„AKADEMIA TWISTA”
Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie zorganizowało zajęcia teatralno –
taneczne dla dzieci, które rozpoczną się pod koniec marca a zakończą w czerwcu
2007r. Projekt ten został napisany przez młodzież ze świetlic środowiskowych z
Mirosławia i Słupna pod okiem Pani Eweliny Kania. Wniosek wziął udział w
konkursie na najciekawszy projekt młodzieżowy w ramach programu „Pracownia
Umiejętności” i wygrał dofinansowanie w wysokości 1500 zł.
W programie „Akademii Twista” będą prowadzone zajęcia z historii tańca i
teatru, nauka tańca dyskotekowego, zajęcia teatralne, na których odbędą się
spotkania z ciekawymi ludźmi. Na koniec przygotujemy przedstawienie, uszyjemy
kostiumy i zbudujemy scenografię.
Realizacja projektu zintegruje dzieci z gminy Słupno i utworzy czynie
działający zespół teatralno – taneczny, który sam będzie tworzył przedstawienia i
wystawiał je dla społeczności gminy Słupno.
Opracowała Ewelina Kania koordynator projektu

Ferie zimowe 2007 w świetlicy środowiskowej w Wykowie
W dniu 16 lutego 2007 roku w świetlicy środowiskowej w Wykowie odbyła się wystawa pt. „Pejzaże
Nadwiślańskie w obiektywie i rysunku”. Była ona podsumowaniem zajęć, które odbywały się
w świetlicy w czasie ferii zimowych. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki przyznanej dotacji
z Fundacji Wspomagania Wsi. Nasz projekt napisany pod okiem pani Edyty Kusińskiej i wysłany do
fundacji został nagrodzony .
W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty, podczas których
instruktor wprowadził dzieci w niezwykły świat fotografii.
Uczestniczyły one również w wycieczkach krajobrazowych odkrywając
piękno i uroki otaczającej ich okolicy.

Zakupione aparaty fotograficzne pozwoliły dzieciom uwiecznić
najciekawsze zakątki na fotografii.
W ramach zajęć plastycznych powstały
piękne prace pt. „Uroki mojej najbliższej
okolicy”.
Wszystkie dzieci bardzo zaangażowały się
w przygotowanie wystawy. Chętnie wzięły
udział w ogłoszonych w ramach projektu,
konkursach plastycznym i fotograficznym.

W dniu wystawy dzieci były z siebie
dumne. Przybyli podziwiali ich prace.
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Zaproszeni goście oddali głosy na najciekawsze, według nich, prace.
Wyłoniono trzy najładniejsze, które zostały nagrodzone.
Najwięcej punktów i I miejsce otrzymała praca Dawida Wiktorowskiego, II miejsce praca Oli
Łukasiak a III miejsce otrzymała za swoją pracę Kinga Kuźniewska.
Nie zabrakło również drobnych upominków dla wszystkich dzieci,
które brały udział w konkursie. Przebieg całej imprezy obserwowali
fotoreporterzy, czyli dzieci, które robiły zdjęcia aparatami,
zakupionymi dzięki
dotacji przyznanej przez Fundację
Wspomagania Wsi. Po części oficjalnej wszyscy integrowali się
przy herbatce i ciasteczku, a dzieci opowiadały o swojej okolicy.

„ To były naprawdę fajne ferie”.
Fotoreporter świetlicy
Arek Pietrzak

Opracowała: Edyta Kusińska

CO SŁYCHAĆ W WOLONTARIACIE???
Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej już czwarty rok,
zrzesza osoby chętne do działania na rzecz lokalnej społeczności. Są to przeważnie
osoby młode ale nie brak nam także dorosłych.
Od początku roku wolontariusze:
•
zorganizowali zabawę choinkową dla dzieci ze świetlic środowiskowych:
przygotowali paczki, prowadzili wspólne zabawy;
•
spotkali się z młodzieżą w miejscowości Wykowo, gdzie starali się
zaprezentować swoja działalność oraz zachęcić kolegów i koleżanki z Wykowa do
współpracy;
•
wzięli udział w Zgromadzeniu Partnerstwa Lokalnego „NASZA 19” oraz
czynnie uczestniczą w pracach wszystkich grup tematyczno – roboczych;
•
postanowili wykorzystać doświadczenie zdobyte we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie a także Stowarzyszeniem na Rzecz
Społeczności Lokalnej w Słupnie i założyć własną organizację pozarządową.
Obecnie powstało Stowarzyszenie PATRON, które podjęło się przeprowadzenia
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akcji charytatywnej na rzecz niepełnosprawnej Gabrysi, chorej na niedorozwój
nerwu wzrokowego. Już dziś zapraszamy na koncert „Dla Gabrysi” (Kościół św.
Stanisława Kostki w Płocku, 15 kwietnia 2007 godzina 16:00);
•
przystąpili jako partner do projektu: „Hej! Okolico!”, napisanego prze
młodzież ze szkoły Podstawowej w Liszynie. Jest to projekt edukacyjno –
promocyjny złożony do programu grantowego „Działaj Lokalnie”. Czekamy na
werdykt komisji grantowej;
•
uczestniczyli w cyklu szkoleń SUMA – Spotkanie Umiejętności Myśli
i Aktywności, organizowanym przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Słupnie oraz STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarządowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poświęcić swój czas dla
wspólnego dobra!!! Zobacz jak możesz pomóc!!!
Kontakt: GOPS Słupno ul. Warszawska 26a
Monika Pankowska
Jakub Siwek
tel. (024)261-91-78
opracował: Jakub Siwek

Urząd Gminy w Słupnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
W dniach 15-16 marca w Słupnie i Liszynie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – 20 trenerów
z całej Polski przekazywało swoją wiedzę i umiejętności uczestnikom cyklu szkoleń w ramach

Spotkania Umiejętności Myśli i Aktywności SUMA.
Było to wydarzenie, które zainteresowało każdego kto chce działać i działa na rzecz
lokalnej społeczności i innych ludzi. Szeroki zakres tematyczny szkoleń obejmował: pracę metodą
projektową, pomoc ludziom bezrobotnym, aktywizacje młodzieży, komunikację, wystąpienia
publiczne, analizę potrzeb, tworzenie spółdzielni socjalnych. Odbiorcami szkoleń stali się
pracownicy samorządowi, liderki społeczności lokalnej, członkowie organizacji pozarządowych,

7

osoby bezrobotne oraz młodzież. W sześciu szkoleniach wzięło udział ponad 100 mieszkańców
naszej gminy.
Uczestnicy szkoleń powiedzieli:
„Podsumowując spotkania SUMY oceniam je jako bardzo
przydatne”
Magda S.
„Uważam, że szkolenia z pisania projektów są potrzebne,
ponieważ można nauczyć się zupełnie czegoś nowego,
niezwiązanego z wykonywaną pracą zawodową”
Anna D.
My,
uczestnicy
CIS,
uważamy,
że
szkolenie,
w którym braliśmy udział, było prowadzone w interesującej
formie. Dowiedzieliśmy się bardzo ważnych rzeczy dotyczących
otwarcia spółdzielni”
Uczestnicy CIS
„Dobre są szkolenia, bo smutne i trudne życie w wesołe się
zmienia”
Anna W.
„Wspólnie wypracowane działania to milowy krok dalszej
współpracy Naszej 19tki”
Joanna G.

Organizacja SUMY była możliwa dzięki współpracy różnych organizacji i instytucji.
Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Urząd Gminy, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie,
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego
w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. abpa A.J. Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoła Podstawowa
w Lizynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.
Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi uczestników
i pozwalającymi skuteczniej zdobywać nowe umiejętności.
SUMĘ uroczyście zakończyło spotkanie z Wójtem Gminy Słupno Stefanem
Jakubowskim, zorganizowane w Gimnazjum w Słupnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
ukończenia szkolenia.
opracował: Jakub Siwek

BARWY ŻYCIA JESIENI
W nawiązaniu do aktywizacji małych
społeczności lokalnych przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w
październiku 2005r. powstał Klub Seniora.
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą
środę miesiąca. Grupa dla seniorów jest
najliczniejszą grupą działającą lokalnie.
Seniorzy pomagali w przygotowaniu Wigilii
w 2005r., uczestniczyli w wycieczce do
Ciechocinka, zwiedzali
najstarsze w
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Europie Tężnie solankowe. Jedna z seniorek opowiada o swoim udziale w klubie: „ Wyjazdy
integracyjne dostarczają nam wielu wrażeń i niesamowitych przeżyć. Wspólne śpiewy i prace
porządkowe przy pomniku Straconych w Słupnie to już nasza tradycja. Podejmujemy własne
inicjatywy i realizujemy wypracowany przez siebie program. Spotykamy się aby miło spędzić
czas, wymienić się doświadczeniami, powiedzieć o swoich przeżyciach i problemach,
nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Działamy zgodnie z naszymi zasadami, które podjęła
grupa. Próbujemy kochać życie dostrzegając w nim piękno i poezję każdego dnia. Niektórzy z
nas osamotnieni, smutni i chorzy nabierają sił i rumieńców do życia dodając pięknych barw
jesieni.”
Gdy zawalił Ci się świat
Idąc przez urwisk życia krętą drogą,,
Gdy pragniesz tego z całych sił
To znajdziesz iskierki pragnień
Które do celu marzeń prowadzą drzwi.
W sobie ogień,
Każde wypowiedziane słowo zabrzmi,
W Twych ustach na nowo dziś,
A wszystko, co było Ci przeszkodą,
Słońce promienie swoje wznieci,
Blasku nadziei, nabierze sił.
W najskrytszą cząstkę smutku dnia
Ujrzysz życia kolory tęczy,
Radości, co słodką nutę melodii w duszy gra.
Bo w Twoje życie nadejdzie wiosna
Tysiącem świateł się mieniąca
Na nowo radość w sercu Twym,
Na nowo w blasku wszystkie dni...
Joanna G.

ZAPRASZAMY SENIORÓW NASZEJ GMINY.

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA O
GODZINIE 14.00
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE
Opracowała: Joanna Gościniecka

REKREACYJNY BIEG WIOSNY – SŁUPNO 2007
Czas najwyższy stracić zbędny
zimowy
całe

tłuszczyk.
rodziny

biegania

22

do

Zapraszamy
wspólnego

kwietnia

br.

w

Słupnie. Gwarantujemy wspaniałą
zabawę

i

miłe

spędzenie

niedzielnego popołudnia. Zapewniamy sporo atrakcji i liczne nagrody.
Szczegóły podamy na plakatach oraz pod numerem tel. (24) 267-95-68
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Ferie sponsorowane przez Radę Gminy
Słupno rozpoczęliśmy w tanecznym
rytmie. Zaprosiliśmy instruktorów,
którzy zorganizowali nam jednorazowe
warsztaty.
Cha cha, samba oraz szalony jive – takie
rytmy wypełniły naszą balową salę.
Najpierw podziwialiśmy mistrzów, nie mogąc oczu oderwać...

... ale że nie brakuje u nas wielbicieli
(a zwłaszcza wielbicielek) tańca, wkrótce sami
daliśmy się ponieść porywającym dźwiękom
muzyki. Nasz szkolny zespół akrobatyczno –
taneczny też dał popis swych umiejętności,
wzbudzając podziw „gwiazdą” wykonywaną na

jednej ręce.
Później, gdy zabrzmiał rock and roll,
zapełnił się parkiet i okazało się, że każdy
mógłby tańczyć niczym sam mistrz Elvis.
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Już

następnego

dnia

mogliśmy

sprawdzić

swe

umiejętności po skróconym kursie tańca podczas balu
karnawałowego. Pierwszoklasistka, Karolina, była tak
rozbawiona, że pewnie by odfrunęła jak śnieżny
motylek, gdyby nie zatrzymały jej koleżanki.
Następnego dnia najmłodsi też mieli świetną zabawę, ale tym razem w piłeczkowym raju.
Buszowali wśród kolorowych piłek, zjeżdżali przez kręte rury, wspinali się, ... a potem trzeba
było

się

posilić,

by

dotrzeć do domu.
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Gdy młodsi pływali w morzu kulek, starsi udali
się na zimniejsze wody – na lodowisko.
(Chociaż najpierw „zbłądzili”

i skusił ich Mc

Donalds.) I pewnie za sprawą niezdrowej zimnej
coli, nie od razu udało się pojechać pięknym
ślizgiem. Jednak nie na darmo nasze dziewczęta
po kilka godzin w tygodniu ćwiczą taniec! Już
po kilku próbach naśladowały najlepszych
łyżwiarzy.

A gdzie byli chłopcy? Czyżby mknęli tak
szybko, że fotograf nie zdążył uchwycić ich w
kadrze?
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Kolejny dzień ferii upłynął nam pod
znakiem wesołej sportowej rywalizacji –
każdy

robił

Stoczyliśmy
warcabowych

to,

co

więc

najbardziej

zacięte

planszach

boje
i

lubi.
na
przy

pingpongowym stole. Monika tak długo
kręciła hula-hop, aż nam się w oczach
dwoiło. Nie dało też rady, powstrzymać
wielbicieli skakanki. Opamiętali się dopiero
na dźwięk gwizdka wzywającego na turniej
„rzucanki”.
Naprawdę dobrze się bawilismy, a na
dodatek dostaliśmy nagrody!
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W

ostatnim

dniu

ferii

postanowilismy

poeksperymentować. Najpierw w dobry
humor wprawiła nas kreskówka „Auta”, a
potem

niczym

ciasto

drożdżowe

wyrabialiśmy masę papierową, z której
chcieliśmy zrobić własne zoo. Zanim jadnak
powstały zwierzęta, trzeba było drzeć,
ściskać, oklejać, obwiązywać figurki z
makulatury. Dopiero na tak przygotowane
kształty nałożyliśmy własciwą masę. Choć
pracy było niemało, udało się – mamy słonia, smoka, koty i psy najróżniejszej maści!

Jakie były ferie? Ci, którzy przychodzili na zajęcia
w szkole, stawiali im same piątki i czwórki.
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INFORMACJE Z RADY GMINY SŁUPNO
W obecnej kadencji Rada odbyła 5 sesji, na których uregulowano wiele spraw organizacyjnych, czemu
poświęcono dwie pierwsze sesje. Na trzeciej sesji Rady Gminy uchwalono podatek rolny, podatek od
posiadania psów, stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za pobór wody z urządzeń
wodociągowych i opłaty za ścieki bytowe. Podczas czwartej sesji uchwalono budżet gminy na 2007
rok oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sesji tej
powołano doraźną Komisję Statutową , która zajęła się opracowaniem zmian Statutu Gminy,
regulaminu Rady Gminy i regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Na piątej sesji poświęconej w głównej mierze pomocy społecznej przyjęto do aprobującej
wiadomości:
- sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok,
- sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok,
- uchwalono zasady odpłatności za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w
zakresie dożywiania dzieci z terenu gminy Słupno,
-

uchwalono

szczegółowe

warunki

przyznawania

i

odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- uchwalono Program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
Podczas tej sesji uchwalono regulamin określający wysokość dodatków i innych i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Podjęto również uchwały w sprawach:
- wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Płock w zakresie wspólnej budowy oczyszczalni wód
deszczowych w Płocku przy ulicy Zgodnej oraz wykonania przebudowy ujściowego odcinka rzeki
Rosicy, a także na zawarcie porozumienia z Gminą Płock w sprawie powierzenia Gminie Płock
realizacji przedmiotowych zadań publicznych,
- podjęcia czynności zmierzających do nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Słupno gruntów PGR
Gulczewo, stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których prawa własności wykonuje
Agencja Nieruchomości Rolnych.
Łącznie Rada w obecnej kadencji podjęła 43 uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
Elżbieta Kuchta
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SANDA W SŁUPNIE
SANDA- jest to sztuka walki wywodzącej się z kung-fu łącząca w sobie elementy boksu, zapasów, kick
boksingu i judo.
Oprócz walki sportowej nauczane są elementy samoobrony.
FORMY- tradycyjne układy technik wymyślone przez dawnych mistrzów. Pozwalają na rozwój sylwetki,
wzmocnienie pozycji.
CHI KUNG- połączenie ćwiczeń oddechowych z
odpowiednim ruchem i procesem myślowym.
ĆWICZENIA UTWIERDZAJĄCE (hartujące)
stanowią istotną role w treningu chińskich sztuk
walk. Głównym zadaniem hartowania jest
uodpornienie ciała ćwiczącego na otrzymywane w
walce uderzenia, tak by nie powodowały
uszkodzenia ciała.
Istotnym efektem hartowania jest pozbycie się lęku
przed otrzymaniem uderzenia oraz kontaktem z
przeciwnikiem w zwarciu
Klub sportowy SANDA PŁOCK reprezentowany
przez instruktora Piotra Paśnika istnieje od 2002 r. Posiada silną kadrę zawodników, którzy od kilku lat
zdobywają tytuły Mistrzów Polski oraz Świata w zawodach kung -fu i kick boksingu .
Obecnie przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Świata Pekin 2007r. w kung -fu.
Z terenu gminy Słupno trenują trzy osoby: Edyta Nowacka z Bielina oraz bracia Adam i Adrian Golacik ze
Słupna. W chwili obecnej czynimy starania aby rozpropagować taką formę aktywności i spędzania wolnego
czasu wśród dzieci i młodzieży oraz uruchomić treningi na terenie gminy.
Największe osiągnięcia naszych zawodników to
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WUSHU O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Adam Golacik srebrny medal
Adrian Golacik złoty medal
Edyta Nowacka złoty medal
PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KUNG FU
O PUCHAR MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA
Adam Golacik srebrny medal
Adrian Golacik złoty medal
Edyta Nowacka złoty medal
XII
MIĘDZYNARODOWE
POLSKI WU SHU
Adam Golacik Srebrny medal
Adrian Golacik Srebrny madal
Edyta Nowacka Złoty medal

MISTRZOSTWA

X PUCHAR POLSKI WU SHU
Adam Golacik Brązowy madeal
Adrian Goalcik Brązowy madal
Edyta Nowacka Złoty medal
I OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA WU SHU
Adraian Golacik Srebrny medal
Adam Golacik Brązowy medal
XI PUCHAR POLSKI WU SHU
Adrian Golacik Złoty medal
Adam Golacik Brązowy medal
Edyta Nowacka Srebrny medal
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