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SZKOŁA PODSTAWOWA W LISZYNIE jest placówką nowoczesną, zadbaną,
dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczniowie mają moŜliwość korzystania ze
stołówki szkolnej, zajęć świetlicowych i biblioteki. Obwód szkoły obejmuje miejscowości –
Wykowo, Liszyno, Bielino, Rydzyno i Borowiczki Pieńki.
W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wraz z uczniami
realizuje wiele ciekawych projektów edukacyjnych, wychowawczych. i profilaktycznych. Zajęcia
odbywają się w mało licznych grupach, w miłej, przyjaznej atmosferze. Bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych, nauka języka angielskiego oraz dostęp uczniów do pracowni komputerowej,
sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Dodatkowym walorem jest atrakcyjne połoŜenie
wśród ekosystemów leśnych.
Prezentujemy przegląd najciekawszych działań szkoły w mijającym roku szkolnym.

SAMORZĄD SZKOLNY
Rada samorządu jest koordynatorem i
organizatorem wielu imprez na terenie placówki,
tj. Dzień Wiosny, Dyskotek z okazji Dnia
Chłopca, andrzejek, walentynek,, Festiwal
Piosenki Rozmaitej, Konkursów plastycznych
(np. Szkolne znaki nakazu i zakazu) itp.
Wszystkie te działania uczą młodzieŜ
samorządności i odpowiedzialności.

KÓŁKO INFORMATYCZNE
W szkole działają dwa kółka informatyczne –
dla klas I – III i IV – VI. Uczniowie poszerzają i
utrwalają wiadomości i umiejętności z zakresu
informatyki zdobyte na lekcjach. Godnie
reprezentują
szkołę
na
konkursach
informatycznych, przygotowują materiały i
prezentacje do projektów edukacyjnych
realizowanych w szkole.

KÓŁKO TANECZNE
Uczniowie poznają układy, kroki taneczne i
wykonują
ćwiczenia
akrobatyczno
–
gimnastyczne. Odnoszą sukcesy na szczeblu
powiatowym. W Międzyszkolnym Konkursie
Układów Taneczno – Gimnastycznych dziewczęta
z zespołu FIT DANCE zajęły w roku szkolnym
2005/2006 – II miejsce; 2006/2007 – I miejsce.

KÓŁKO JĘZYKOWE
Dzieci doskonalą swoje umiejętności językowe
wykorzystując do nauki języka angielskiego
programy multimedialne. Biorą udział w
spotkaniach z ciekawymi ludźmi – rodowitymi
Brytyjczykami, przygotowują inscenizacje w
języku angielskim, uczestniczą w konkursach
językowych z dobrymi efektami.

KÓŁKO EKOLOGICZNO – TURYSTYCZNE
„EKOLISZYNKA”
Celem
jest
rozwijanie
zainteresowań
przyrodniczyczych, realizacja ciekawych projektów
ekologicznych, aktywny wypoczynek. Kółko to główny
koordynator zabaw, akcji imprez, apeli i uroczystości o
tematyce przyrodniczej. Za swą działalność uzyskuje
liczne nagrody i wyróŜnienia na szczeblu gminnym
powiatowym np. Ekologiczna szkoła w powiecie (III
miejsce), Segregujemy Odpady (II i III miejsce)
,Przyjaciel Ptaków, Czy ja dbam o środowisko?.

Miernikiem jakości naszej pracy są wyniki
sprawdzianu
zewnętrznego
(corocznie
uzyskujemy wyniki powyŜej średniej gmniny i
powiatu: 2005/06 – 30 pkt., 2006/07 – 28,86
pkt.).
Wszystkich rodziców i uczniów zapraszamy do
zapoznania się z naszą ofertą.
Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstawowej w Liszynie jeszcze trwają.

Informacje adresowe i telefoniczne firm wywozowych zajmujących się odbieraniem odpadów
komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
posiadających zezwolenie Wójta Gminy Słupno.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.

Firma wywozowa

Adres

Telefon, fax., e - mail

ul. Gierzyńskiego17

(0 24) 263 62 92

odpadów komunalnych

09 – 407 Płock

ekomaz@neostrada.pl

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 32

tel.: +48 (0) 24 / 268 10 60

09-400 Płock

fax: +48 (0) 24 / 262 56 45

Eko-Maz. Sp. z o.o. Wywóz

1.

2.

Oddział Płock

e-mail: plock@remondis.pl
SITA Płocka Gospodarka Komunalna

3.

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

tel.+48 (24) 262 31 67,
262 20 53 ; fax 262 22 44

Sp. z o.o.

pgk.plock@sitapolska.com.pl
marketing@pgkplock.pl

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Lp.
1.

Firma wywozowa
Wojciech Burzyński

Adres

Telefon, fax., e - mail

Dębniki 31

604-577-066

09 – 451 Radzanowo
2.

Andrzej Wojtas

ul. Widna 2 A

602-622-835

09 – 400 Płock
3.

Marian Salamon

ul. Hermana 2/59

602-866-307

09 – 400 Płock
4.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe

ul. Obrońców Westerplatte 8/15

604-363-213

Grzegorz Kowalski

09 – 400 Płock

Usługi Asenizacyjne

ul. Morelowa 12,

Marianna Jezierska

09 – 410 Płock

Usługi Transportowe i Asenizacyjne

ul. Lubuska 11

Tadeusz Machowski

09 – 410 Płock

7.

Łukasz Kwiatkowski

ul. Ciechomicka 72

505-850-312

8.

SITA Płocka Gospodarka Komunalna

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

tel.+48 (24) 262 31 67,

5.

6.

Sp. z o.o.

605-688-685

601-275-514

262 20 53 ; fax 262 22 44
pgk.plock@sitapolska.com.pl
marketing@pgkplock.pl

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że każdy właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany jest
zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz pojemnik na odpady komunalne powinien posiadać
podpisaną umowę z przedsiębiorcą, który wykonuje w/w usługi. Dowody wpłaty należy
przechowywać przez okres 2 lat.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Słupnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina w Słupnie
Szkoła Podstawowa im. abpa A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
działające w Partnerstwie Lokalnym „Nasza 19”
zapraszają

wszystkich mieszkańców Gminy Słupno
na „Czerwiec Aktywnych Społeczności”, który rozpocznie się
w dniu 17 czerwca 2007 roku o godz. 11.30
Mszą Świętą w kościele św. Marcina w Słupnie.

Głównymi atrakcjami imprezy będą m. in.:
9
9
9
9

występy osób niepełnosprawnych, dzieci ze świetlic środowiskowych
kiermasz prac wykonanych prze osoby niepełnosprawne
loteria fantowa dla dzieci i inne atrakcje
koncert muzyczny
Serdecznie zapraszamy!!!

Gminne Centrum Informacji – „Klub Integracji Społecznej”
oferuje wszystkim mieszkańcom Gminy Słupno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc doradcy zawodowego
pomoc animatora społecznego
udział w programie prac społeczno-użytecznych
warsztaty i szkolenia zawodowe
pomoc w poszukiwaniu pracy
pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych
aktualne oferty pracy
udział w grupach samopomocowych
wolontariat

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26a
tel. kon. (024) 261 94 56

W bibliotece w Słupnie Spotkanie z Chotomską
30.03.2007 każdy z uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, a także każdy
z przedszkolaków z „zerówki” w Gminnym Przedszkolu w Słupnie mieli niepowtarzalną
okazję otrzymania własnoręcznego autografu Wandy Chotomskiej. Pisarka przyjechała do
Słupna na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dzieci przygotowały się do spotkania z Wandą Chotomski profesjonalnie: czytały jej książki
i wierszyki, zapoznały się z książkami pisarki, które dostępne są w bibliotece w Słupnie.
Wanda Chotomski, która nigdy nie odmawia przyjazdu na spotkania ze swymi czytelnikami,
recytowała im swoje wiersze i opowiadania o tym, w jaki sposób tworzy. Mali słuchacze
mieli do niej mnóstwo pytań. Interesowało ich na przykład, kiedy zaczęła pisać, jak często
zasiada do pisania, jakie tematy najbardziej lubi: - Na koniec spotkania uczniowie mogli
dostać autograf Wandy Chotomskiej, z czego chętnie skorzystali. Sami z ochotą
zaprezentowali swojej ulubionej pisarce wykonane przez siebie ilustracje wierszy oraz plakat.
Spotkaniu towarzyszył kiermasz książek – mówi Małgorzata Olenderek, kierownik GBP
w Słupnie.
Autorka „Kramu z literami”, „Wierszy pod psem” i „Kołysanek dla Zuzanki” spędziła
w bibliotece w Słupnie kilka godzin. Jej wizyta była dla dzieci swego rodzaju żywym
spotkaniem z literaturą dziecięcą. A że generalnie książek czyta się coraz mniej, jest nadzieją,
iż obecność pisarki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie zmieni to diametralnie. I tego
oczywiście kierownictwo biblioteki bardzo by sobie życzyło.
Małgorzata Olenderek dodaje, że biblioteka organizuje spotkania z twórcami dla
dzieci najczęściej dwa razy w roku. W ubiegłym GBP odwiedzili Dorota Gellner oraz
Grzegorz Kazdepke.
(eg)

Majowe spotkanie z książką
Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie jest ważnym ośrodkiem kultury. Kieruje nią
pani Małgorzata Olenderek. Dzięki funduszom z Urzędu Gminy Słupno, księgozbiór
zaspokaja zainteresowania i potrzeby różnych grup czytelników. Pomieszczenia biblioteki

są estetycznie urządzone. Pracownice tworzą miłą atmosferę. Nie tylko wypożyczamy
książki, ale dzielimy się uwagami i wrażeniami z przeczytanych lektur. Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie nawiązała współpracę w Klubem Seniora działającym przy Gminnym
Ośrodku pomocy Społecznej w Słupnie. Inauguracja miała miejsce na imprezie „Majowe
spotkanie
z poezją” w dniu 9 maja 2007 r. Swoje wiersze czytały panie Wanda Gołębiewska i Alicja
Wiśniewska – członkinie Stowarzyszenia Poetów Płockich. Swoje próby literackie
zaprezentowały panie Joanna Gościniecka i Anna Włochowska. Spotkanie literackie
przebiegało w miłej atmosferze, zaliczamy je do bardzo udanych. Na terenie naszej gminy
mieszka kilka osób piszących do szuflady. Chcemy, aby ich wiersze weszły między ludzi.
Postanowiliśmy organizować takie imprezy co kwartał. We wrześniu planujemy rozmowę
o naszych podróżach bliskich i dalekich. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie i Klub
Seniora dziękują Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Słupnie a szczególnie
kierowniczce pani Monice Pankowskiej za owocną pracę.
Zofia Tomaszewska

WIZYTA STUDYJNA Z MOŁDAWII
W środę 25 kwietnia w naszej Gminie przyjmowaliśmy gości z Mołdawii,
odbywających wizytę studyjną w Polsce. W skład dwunastoosobowej grupy weszli
przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z miasta Bielc
i okolic. Nasi goście przybyli, aby zapoznać się z samorządnością w Polsce, programem
pomocy społecznej, działalnością organizacji pozarządowych oraz aby skorzystać
z możliwości wymiany doświadczeń. Wizyta naszych gości miała następujący przebieg: po

przybyciu zostali przyjęci przez Wójta Gminy Słupno, w spotkaniu wzięli także udział
Kierownicy Referatów Urzędu Gminy. Następnie zwiedzili teren Gminy Słupno, udali się
z wizytą do szkół i przedsiębiorstw działających w naszej Gminie. Po południu delegacja
mołdawska zwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Słupnie, a także gościła w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczególną uwagę zwrócili na metodę CAL - Centrum
Aktywności Lokalnej, wykorzystywaną w pracy Ośrodka. Spotkanie było podstawą
do ożywionej dyskusji, po której wszyscy udali się do zabytkowego Kościoła parafialnego
św. Marcina, gdzie zakończono wizytę.

SUSZA!!!
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ SUSZĄ, PROSIMY MIESZKAŃCÓW
NASZEJ GMINY O OSZCZĘDZANIE WODY,

Relacja ze Święta Szkoły Podstawowej w Liszynie
26.05.2007. licznie zebrani goście bawili się na pikniku z okazji Święta Szkoły
Podstawowej w Liszynie zorganizowanym wspólnymi siłami uczniów, nauczycieli
i rodziców, a także wolontariuszek z GOPS-u w Słupnie. Na nasze zaproszenie przybyli także
radni z naszych miejscowości. Piękna pogoda sprzyjała temu, by z przyjemnością
plenerowych zabaw połączyć prezentację dorobku szkoły w kończącym się roku szkolnym.
Rozpoczęło się poważnie- od multimedialnej prezentacji projektu „Hej! okolico!”
realizowanego dzięki wsparciu finansowemu programu „Działaj lokalnie” oraz
merytorycznemu
„Ślady
przeszłości”
prowadzonemu
przez
fundację
Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Po
kilku
miesiącach
badań
uczniowie klas IV – VI
przedstawili historię osadników
holenderskich w nadwiślańskich
miejscowościach gminy Słupno.
W obecności całej szkolnej
społeczności i zaproszonych
gości młodzi historycy dokonali
„aktu adopcji” zabytku –
ewangelickiego cmentarza z początku XX wieku. Obiecali upowszechniać zdobyte
wiadomości, by przywrócić pamięć o zapomnianych kartach historii swej Małej Ojczyzny
i uczyć się szacunku dla innych kultur. W swoich badaniach wykorzystali nikomu wcześniej
nieznane zapiski Wawrzyńca Sikory - sołtysa wsi Liszyno w latach 1924 – 1927, a następnie
wójta gminy Bielino w latach 1927- 1939. Przeprowadzili też wywiady z osobami, które
jeszcze pamiętają czasy, gdy koloniści niemieccy i Polacy stanowili zgodną społeczność
wspierającą się w trudnych chwilach, zwłaszcza takich jak często nawiedzające te tereny
powodzie. To, co pozostało po osadnikach do dzisiaj, to wierzby na miedzach wśród pól,
liczne rowy melioracyjne, sztucznie usypane wzgórki, na których mieściły się gospodarstwa,
jeden lepiej zachowany dom w stylu
holenderskim w Liszynie i 6 zniszczonych
nagrobków cmentarza w Bielinie. Swoją pracę
uczniowie przedstawią na ogólnopolskiej
prezentacji „Śladów przeszłości” 17.06.07. w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Takie dzieło to niewątpliwie powód do dumy
dla całej szkoły, ale nie brakuje i innych.
Następna część spotkania dedykowana była

każdej Mamie i Tacie. Oprócz wierszy i piosenek rozegrał się konkurs o tytuł Super Rodzinki.
Choć konkurencje wydawały się typowo kobiece, np. nawlekanie korali czy przelewanie
wody strzykawką, zwycięzcą został pan Łukasiak z córką Olą.
Na scenie można też było zobaczyć zespół „Fit-Dance. Ku radości publiczności
dziewczęta wystąpiły aż z czterema
układami, przy których można było sobie
potańczyć, ale nikt nie odważył się
próbować szpagatów, przerzutów czy
innych akrobacji. Nikt - oprócz maluchów,
które z niezwykłą energią w rytm muzyki
skakały po scenie, udowadniając, że żadna
„świeca” czy „mostek” nie są dla nich zbyt
trudne. Nie sprawiło im też problemu
odegranie „Rzepki” w języku angielskim, a to dzięki temu, że mają oprócz 2 godzin
angielskiego także koło językowe.
Wszyscy chętnie brali też udział w konkursach o tematyce ekologicznej. Trudno wręcz
było wyłonić zwycięzcę, bo jak przystało na tak pięknie położoną szkołę, wszyscy doskonale
wiedzą, jak dbać o przyrodę.
Jeszcze więcej emocji wzbudzały zabawy sportowe. Zwłaszcza gdy słońce skryło się nieco
za chmury, boisko zapełniło się dziećmi. Radości było tym więcej, że nikt nie odszedł bez
nagrody – choćby pocieszenia. Kto nie lubi słońca, chował się wśród drzew na „górce”, gdzie
czekały chłodne napoje i różne łakocie. Ale znaleźli się też amatorzy pieczenia kiełbasek przy
ognisku.
W naszej szkole nikt się nie nudzi. Zapraszamy!
TURNIEJ SIATKÓWKI W SŁUPNIE
W dniu 25 marca 2007 r.
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Słupnie
zorganizował
na
hali
sportowej
turniej piłki
siatkowej o puchar prezesa
ZOG ZOSP RP w Słupnie. Do
turnieju zgłosiło się 5

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które
zostały podzielone na dwie grupy. W wyniku
przeprowadzonych
eliminacji
do
finału
zakwalifikowały się drużyny OSP Święcieniec i
OSP Cekanowo. Po zaciętej grze zwyciężyła w

tie-breaku drużyna OSP Święcieniec. III miejsce zajęła drużyna OSP Słupno, IV OSP
Gulczewo, a 5 OSP Miszewko Strzałkowskie. Puchary i dyplomy wręczył prezes ZOG ZOSP
RP w Słupnie druh Eugeniusz Pstrągowski. Turniej oglądało ponad 100 kibiców, którzy ani
przez chwilę się nudzili. Padło nawet stwierdzenie, że gra w siatkę nie idzie strażakom gorzej
niż gaszenie pożarów. Zawodnicy i kibice życzyli sobie aby spotkać się ponownie za rok.
Z kolei 15 kwietnia 2007 r. zorganizowany został turniej piłki siatkowej o puchar Wójta
Gminy Słupno. W turnieju wzięły udział drużyny z Płocka, Słupna i Góry (z przyczyn
obiektywnych nie dojechały dwie). Tutaj oglądaliśmy już siatkówkę w wydaniu
profesjonalnym. Takich zagrywek, różnych rozwiązań akcji nie powstydziłaby się niejedna
drużyna ligowa. Piłka po obiciach często przekraczała 100 km/h co wywoływało aplauz na
widowni. Turniej został rozegrany w systemie każdy z każdym. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna ze Słupna, II miejsce Płock - „16”, III Świt Staroźreby – Góra. Oprawę muzyczną i
konferansjerkę z właściwą sobie swadą prowadził niezastąpiony Andrzej Chrzanowski.
Puchary i dyplomy w imieniu pana wójta wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Słupno pani
Elżbieta Kuchta.

Rekreacyjny Bieg Wiosny Słupno 2007
Samorząd ze Słupna, jako pierwszy na Mazowszu zorganizował drygą imprezę z cyklu
„Polska Biega”. Dnia 22.04.2007, przy pięknej słonecznej pogodzie spotkali się zwolennicy
rekreacyjnego biegania. Rozpiętość wiekowa była znaczna, bo najmłodszy uczestnik Martuś
Czerniak liczył sobie 1 rok, a najstarszy Roman Jaroszewski 62 lata. Profesjonalną
rozgrzewkę przeprowadziła Ania Brzezińska – nauczycielka WF-u ze Szkoły Podstawowej w
Liszynie. Wszyscy uczestnicy w
ilości 150 osób ukończyli bieg w
formie,
która
nie
wymagała
interwencji ratowników czuwających
nad bezpieczeństwem zdrowotnym
zawodników. Maciej Kowalski z
Urzędu Gminy w Słupnie i Andrzej
Chrzanowski ze Stowarzyszenia na
Rzecz Społeczności Lokalnej zadbali
o atrakcyjność imprezy. Zawody
poprowadziła Pani dyrektor Szkoły
Podstawowej ze Święcieńca – Iza
Tomaszewska. Trzech najlepszych,
uczestników otrzymało puchary,
dla
najmłodszego
oraz
najstarszego
uczestnika
i
najliczniej reprezentowane rodzin
czekały
atrakcyjne
nagrody.
Nagrody zostały też rozlosowane
wśród
wszystkich,
którzy
ukończyli bieg. Pierwsze miejsce

zajął Jacek Żółtowski z Płocka, drugie miejsce Michał Olczak ze Święcieńca, trzecie miejsce
Dawid Kowalski ze Słupna. Najliczniej reprezentowane rodziny: Wiktorowscy, Baranowscy,
Ossowscy, Góral.
Oprócz okolicznościowych koszulek, które każdy
otrzymał na własność, po biegu były napoje i poczęstunek
energetyczny, banany i batoniki.
Wszystko to dzięki hojnym sponsorom: Urzędowi Gminy
w Słupnie, firmom: PONZIO, OTEL, STACJI PALIW
ANIRAM, TRENDY TRAVEL – biuro podróży.
Podziękowania za pomoc w organizacji biegu należą się
Pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Słupnie –
Bogumile Ogrodowczyk oraz licznej młodzieży ze
Stowarzyszenia „PATRON”. Już teraz planujemy kolejną
edycję biegów – Bieg Jesieni, mamy nadzieję że uda nam
się zgromadzić jeszcze większą liczbę uczestników
propagujących aktywne spędzanie wolnego czasu.

O pracach Rady Gminy Słupno
Od ostatniej edycji „Głosu Słupna” Rada Gminy odbyła dwie sesje. Sesja która odbyła się
w dniu 13 kwietnia 2007r. poświęcona była między innymi sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2006r. i udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. W swych wystąpieniach radni
pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu, a w szczególności do wydatków
inwestycyjnych, które stanowiły aż 44% całego budżetu. W głosowaniu jawnym uchwała w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy została podjęta jednogłośnie. Ponadto rada podjęła
12 prawomocnych uchwał, oraz zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2006r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.
Na Sesji w dniu 29 maja 2007r. podjęto 10 uchwał , zapoznano się z pismem Prezydenta
Miasta Płocka dotyczącym odmowy przyjęcia do płockich przedszkoli dzieci

zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. Wysłuchano propozycji Wójta dotyczących
rozwiązania zaistniałego problemu, a mających na celu zapewnienie każdemu dziecku, które
nie zostało przyjęte do płockiego przedszkola miejsca w Samorządowym Przedszkolu
w Słupnie lub w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy Szkole Podstawowej
w Liszynie. W dniach 9 i 10 maja 2007r. odbyły swoje posiedzenia Komisja Budżetu,
Rolnictwa, Oświaty i Polityki Społecznej oraz Komisja Rewizyjna, które oprócz tematów
sesyjnych omawiały projekt Statutu Gminy, Regulamin Rady Gminy i Regulamin Komisji
Rewizyjnej. Ponadto Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Polityki Społecznej
zwizytowała największą inwestycję w gminie jaką jest rozbudowa budynku szkoły w Słupnie,
podczas której zwrócono uwagę na stan zaawansowania prac i termin realizacji tej inwestycji.
Lato
Co ty człowieku na to?
Zbliża się wkrótce lato.
Dzieci i młodzież będzie odpoczywała
Przez cały rok szkolny przecież pracowała.
Swoim zapachem potwierdzą to akacje,
Że się zaczęły oczekiwane wakacje.
Turystów na drogach nie brakuje.
Każdy swój czas w lecie jakoś spożytkuje.
Jeden pozwiedza okolice – stosując spacery.
Zaś inny pomknie samochodem w inne sfery.
Nowe przyrody odkrycie,
To dopiero umila życie.
Gdy lato jest gorące,
Chciałoby się, by było nieprzemijające.
Ćwierkanie, kukanie, świergot ptaków
I ich małe pisklęta,
Kto takiego śpiewu w letnie noce nie pamięta.
Dźwięki te ukołyszą każdego:
Małego, młodego i starego.
Jest także w lecie ogrom zieleni
Soczysta, bura, w różne odcienie się mieni.
Rozległe i złociste są łany zbóż
Czekające na zbiory, bo dojrzały już.
Przez słoneczne promienie letniego słońca
Nie poznaliśmy wszystkiego do końca.
Przecież jeszcze jest woda,
Która orzeźwienia nam doda.
Jedni nad wodą się opalają
Inni pływają i w ten sposób odpoczywają.
Kursują kajaki i żaglówki,
Kto chce w ten sposób się zrelaksować
Nie szuka wymówki.
Lato to piękna pora roku
Trzeba z niego korzystać
A nie patrzeć z boku.

Anna Włochowska

zaprasza na

oraz

w
w ddnniiuu 11 lliippccaa 22000077 rrookkuu
w
E
wW
WYYK
KO
OW
WIIE
W PROGRAMIE:
1400 – 1700 – Zawody Strażackie oraz występy Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej
1700 – 1815 – Konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami
1815 – 2000 – Koncert zespołu „ROMA”
2000 – 2200 – Zabawa taneczna – gra zespół „EX BOLO”
2200 – 2400 – DYSKOTEKA

ATRAKCJE !!!
- WYSTĘP ZESPOŁU ROMA

- PAINTBALL, QUADY,
KULA SFERYCZNA,
TURNIEJ SUMO
- LOTERIA

FANTOWA

- KONKURSY Z
NAGRODAMI
- WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ

ORGANIZATORZY:
- URZĄD GMINY SŁUPNO

- GRILL

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

