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    …Podnieś rękę Boże Dziecię! 
    Błogos aw ojczyznę miłą ł
  

  

  Dobrych radach, w dobrym bycie 
    Wspieraj jej siłę, Swą siłą… 
       
             Franciszek Karpiński 
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Pełnych ciepła, spokoju i radości  
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O PRACACH RADY GMINY SŁUPNO 
 
W ostatnim kwartale 2007 roku Rada Gminy Słupno odbyła 2 sesje. 
Na sesji, która odbyła się 26  października 2007r. uchwalono: 
-podatek rolny, 
-podatek od nieruchomości, 
-podatek od środków transportowych, 
-opłaty od posiadania psów, 
-opłatę targową, 
-stawki procentowe opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
podziału nieruchomości, 
Ponadto radni biorąc pod uwagę zadania ustawowe rady  podjęli decyzję o zwiększeniu ilości 
komisji problemowych  z 3 do 4,  które funkcjonują już   od 26 października br. 
w następujących składach: 
Komisja Rewizyjna: 
1.Biernat Jadwiga – przewodnicząca komisji, 
2.Pęcherzewski Jerzy – z-ca przewodniczącego, 
3.Doliński Lech – członek, 
4.Stefański Jan – członek, 
5.Wiktorowski Tomasz – członek, 
Komisja Budżetu i Rolnictwa: 
1.Majewski Zygmunt – przewodniczący komisji, 
2.Lisiecki Mieczysław – z-ca przewodniczącego, 
3.Cybulski Witold – członek, 
4.Drajkowski Michał – członek, 
5.Jasiński Piotr – członek, 
Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 
1.Kępczyński Dariusz – przewodniczący komisji, 
2.Garwacka Katarzyna – z-ca przewodniczącego, 
3.Dziecinny Zbigniew – członek, 
4.Pielat Zbigniew – członek, 
Komisja ds. Współpracy z Wójtem: 
1.Dziecinny Zbigniew- przewodniczący komisji, 
2.Majewski Zygmunt – z-ca przewodniczącego, 
3.Biernat Jadwiga – członek, 
4.Kępczyński Dariusz – członek, 
Na sesji w dniu 14 listopada 2007r. podjęto uchwałę w sprawie 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.  
Wysłuchano informacji o funkcjonowaniu opłaty adiacenckiej na terenie gminy, oraz 
informacji o remontach dróg w 2007r. i przygotowania do zimowego utrzymania dróg. 
W porządku obrad nie zabrakło informacji Wójta z realizacji podjętych przez radę uchwał. 
Radni zwizytowali również budynek komunalny w Słupnie przy ul. Topolowej i budynek  
mieszkalny przy szkole podstawowej w Liszynie.  
W mijającym  kwartale odbędzie się jeszcze jedna sesja Rady Gminy w dniu 21 grudnia 
2007r na której  głównym tematem będzie uchwalenie budżetu na 2008r. 
                                                                             
            Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                        Elżbieta Kuchta 
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2007r. 
 
W roku 2007 na terenie Gminy Słupno zakończono realizację rozpoczętych w 2006r. nw. inwestycji: 
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie – wartość wykonanych prac wynosi  

3,9 mln zł.  
Dzięki wykonanej rozbudowie uzyskano dodatkowo 9 klas lekcyjnych, gabinet lekarski, małą salę 
gimnastyczną oraz sanitariaty. 

2. Wymiana urządzeń pompowni ścieków sanitarnych w Słupnie – ul. Warszawska – wartość 
wykonanych prac - 66 220 zł. 

  W ramach zadania wymieniono istniejące pompy oraz sterowanie pompowni wraz ze skrzynką 
technologiczną. Celem inwestycji była poprawa pracy pompowni. 

3. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie - łączna wartość inwestycji - 
670 260 zł. 

 W ramach wykonanych prac stacja została doposażona w zbiorniki wyrównawcze, urządzenia 
technologiczne, rurociągi międzyobiektowe łącznie z niezbędnymi robotami towarzyszącymi  
o charakterze remontowym. Celem inwestycji było ustabilizowanie pracy stacji wodociągowej, 
polegające na wyrównaniu różnicy między zmiennymi rozbiorami wody w sieci wodociągowej  
w ciągu doby a jej dopływem z ujęcia, poprzez wprowadzenie dwustopniowego systemu 
pompowania. W tym celu wybudowano dwa stalowe zbiorniki wody czystej o pojemności 100m3 
każdy. Wymieniono orurowanie stacji wodociągowej, zasuwy oraz wprowadzono pełną 
automatykę, która pozwoli na lepszą wydajność Stacji Uzdatniania Wody oraz bezawaryjną  
i bezobsługową pracę. Dzięki temu polepszy się jakość dostarczanej wody do odbiorców 
indywidualnych oraz zakładów pracy i użyteczności publicznej. Wykonany zakres pozwoli 
uzyskać poprawę warunków użytkowych obiektu. 

4. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Ludowej i Piaskowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą –
wartość inwestycji - 2 192 971 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: 

 - nawierzchnię bitumiczną w ul. Ludowej,  
- chodniki, zjazdy i jezdnie z kostki betonowej w ul. Piaskowej, ul. Ludowej i ul. Leśnej, 
- kanalizację deszczową, 
- oświetlenie ul. Ludowej.  

5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Miszewskiej w Słupnie z infrastrukturą – wartość 
inwestycji - 999 727 zł. 
W ramach inwestycji wzdłuż ulicy Miszewskiej na odcinku o długości 930mb wykonano ścieżkę 
pieszo – rowerową z polbruku o szerokości 2,5m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Kostkę 
brukową na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w 90% zapewnił Zarząd Dróg Powiatowych. 
Zadanie obejmowało również przekładkę chodnika na odcinku od ul. Warszawskiej do  
ul. Modrzewiowej w Słupnie. Zrealizowane przedsięwzięcie to poprawa bezpieczeństwa ruchu dla 
pieszych i rowerzystów oraz podniesienie walorów estetycznych ulicy.  
Wzdłuż wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 
współfinansując z Gminą Słupno (po 50%) wykonał remont nawierzchni drogi wraz  
z poszerzeniem poboczy. 

6. Budowa chodnika przy ul. Słowiańskiej na odcinku o długości 700mb w Bielinie - I etap – 
wartość wykonanych robót - 221 494 zł. 

 W ramach inwestycji na odcinku o długości 700mb wykonano chodnik z kostki betonowej wraz  
z wjazdami i wpustami ulicznymi. Wykonany chodnik poprawi w znacznym stopniu 
bezpieczeństwo pieszych. 

 
Zgodnie z podpisanymi zobowiązaniami do końca 2007r. zostaną również zakończone inwestycje: 
1. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Słupnie (droga krajowa nr 62). 

Zadanie za kwotę 600 tyś. zł obejmuje swoim zakresem budowę ścieżki pieszo - rowerowej 
szerokości 2,50m na odcinku o długości 470mb od ul. Sosnowej do ul. Miszewskiej oraz budowę 
chodnika szerokości 1,50m na odcinku o długości 1 200mb od ul. Wrzosowej do ul. Młynarskiej. 
Inwestycja jest finansowana w 50% przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  
i w 50% przez Gminę Słupno. 
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2. Budowa ul. Wrzosowej i ul. Różanej w Słupnie – wartość robót – 540 tyś. zł. 
 W ramach zadania wykonywane są roboty drogowe o nawierzchni z polbruku wraz  

z odwodnieniem, przebudową istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz budową 
brakujących odcinków sieci wodociągowej. 

3.  Budowa zatoki autobusowej dla autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, której 
wykonanie zwiększy bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły zwłaszcza w miejscu 
przejścia przez drogę powiatową, wartość robót – 65 tyś. zł. 

4.   Przebudowa drogi gminnej nr 97 w Gulczewie Starym na granicy z Gminą Radzanowo. 
 W ramach inwestycji za kwotę 665 tyś. zł na długości 1,4km wykonano nawierzchnię z mieszanek 

mineralno – bitumicznych wraz z poboczami, przepustami i zjazdami oraz odtworzeniem rowów. 
5.  Budowa sieci wodociągowych w Nowym Gulczewie, Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach 

Pieńkach, Wykowie i w Liszynie stanowiących uzupełnienie istniejących sieci o łącznej długości 
2 828mb za kwotę 380 tyś zł. 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Cekanowie stanowiących uzupełnienie 
istniejących ciągów kanalizacyjnych o łącznej długości 220mb za kwotę 78,5 tyś. zł. 

7 Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowym Gulczewie, Liszynie, Mijakowie  
i Słupnie łącznie za kwotę 80 tyś. zł. 

8. Budowa przepustu na rzece Słupiance w Borowiczkach Pieńkach – łączna wartość inwestycji -    
515 tyś. zł.  

 
Kontynuowane są roboty budowlane przy zadaniach inwestycyjnych, których zakończenie planowane 
jest na II połowę 2008r.: 
1. Budowa ulicy Cichej, Jodłowej, Spacerowej wraz z infrastrukturą w m. Cekanowo, gm. Słupno. 

Drogi objęte tą inwestycją stanowią dojazd do wielu posesji na osiedlu Cekanowa. Wykonanie 
kanalizacji deszczowej i nawierzchni uchroni posesje przed zalewaniem wodami opadowymi, 
poprawi warunki bytowe mieszkańców oraz ułatwi dojazd, natomiast oświetlenie uliczne poprawi 
ich bezpieczeństwo. 

2. Budowa ul. Ogrodowej, Żwirowej i Źródlanej w Słupnie. 
W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe polegające na budowie 
nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakujących odcinków sieci wodno –
kanalizacyjnych. 

W 2007r. opracowane zostały projekty techniczne dla realizacji zadań w roku 2008 i na lata następne: 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Cekanowa – I etap. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej w Słupnie. 
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Gruszkowej i ul. Do Grodziska w Słupnie. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Żeglarskiej, ul. Smoczej i ul. Bajkowej w Słupnie. 
5. Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Słupno. 
6. Budowa nawierzchni ulicy Bałkańskiej, Grzybowej w Słupnie oraz ulicy Poziomkowej i Lazurowej  

w Cekanowie. 
7. Przebudowa drogi gminnej w Samborzu na odcinku o długości 2,4km. 
8. Remont nawierzchni drogi gminnej w Szeligach na odcinku o długości 1,4km. 
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2942 na granicy Miszewka Stefany i Samborza  

w kierunku Szczytna o długości 1km. 
10. Budowa nowego i uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. 
 
Dobiega końca proces projektowania dotyczący budowy ul. Szlacheckiej, ul. Ketlinga,  
ul. Wołodyjowskiego i ul. Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z kanalizacją deszczową. 
 
W bieżącym roku opracowano również koncepcję programową budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno – ciśnieniowej dla Borowiczek Pieniek, Bielina, Rydzyna, Liszyna i Wykowa. 
W/w koncepcja stanowi podstawę do opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji 
sanitarnej dla południowej części Gminy Słupno. Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej poprawi 
warunki bytowe mieszkańców oraz wyeliminuje przedostawanie się nieczystości do gruntu, a tym 
samym przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 
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Z DZIEJÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO W SŁUPNIE 

 
Najstarsze informacje dotyczące szkolnictwa na terenie Słupna pochodzą z Kroniki Szkoły Podstawowej w 

Słupnie z roku 1946. Ówczesny kierownik szkoły, Ludwik Ciesielski, spisał ustne przekazy miejscowej 
ludności, gdyż akta szkoły i kronika zostały zniszczone przez Niemców podczas II wojny światowej.  
 Jeszcze w XIX wieku władze guberni płockiej wyraziły zgodę na utworzenie szkoły powszechnej. 
Ulokowano ją w drewnianym budynku przy starej kuźni, postawionym w latach dwudziestych XIX wieku, 
zlokalizowanym w środku wsi przy drodze Płock- Bodzanów. Naukę w niej rozpoczęto we wrześniu 1900 roku. 
Pierwszym nauczycielem był Hieronim Bożko. Swoją funkcję sprawował do roku 1905. W latach 1905-1907 
nauczycielem był Gadzaliński (imię nieznane), następnie przez jeden rok uczyła Henryka Miłodarowska.  
W latach 1908-1911 w szkole wykładał Antoni Kwiatkowski, po nim zaś Jan Sobociński. W roku 1913 
przystąpiono do budowy nowej szkoły. Do roku 1914 postawiono ściany i wykonano belkowanie dachu, ale 
prace przerwał wybuch I wojny światowej. W czasie działań wojennych prowadzonych na terenie Słupna 
budynek starej szkoły został spalony, a niewykończony nowy budynek rozebrano na umocnienie okopów. Do 
roku 1918 szkoła nie funkcjonowała. Następnie wynajęto salę u gospodarza Kwaśniewskiego i w niej odbywała 
się nauka pod kierunkiem Pytlaka. W roku 1920 nastąpiła kolejna przerwa spowodowana wojną polsko-
bolszewicką. W 1921 roku wynajęto salę u gospodarza Władysława Politowskiego. Naukę prowadził w niej do 
roku 1925 Garwacki. W roku szkolnym 1925-1926 szkoła zlokalizowana została u gospodarza Szczepana 
Raczyńskiego i uczył w niej Antoni Kwiatkowski. 

Już pod koniec 1922 roku na zebraniu wiejskim postanowiono poczynić starania o uzyskanie 
pozwolenia na budowę szkoły i funduszów na ten cel. Sprawę przekazano do ówczesnego starosty powiatu 
płockiego-Godlewskiego. W roku 1923 wykonano fundamenty, ze względu na brak funduszów praca 
przedłużała się. Prace wykończeniowe trwały do sierpnia 1927 roku. We wrześniu 1927 roku rozpoczęła się 
nauka w nowej szkole. 
Kadra nauczycielska podlegała częstym zmianom. W kronice wymienieni są następujący nauczyciele: 

- Bocieniowa i Jadwiga Krzemińska 1928-1929 
- Wincenty Dobrowolski 1929-1930 
- Krzemińska i Hanulakówna 1930-1931 
- Krzemińska i Kielankówna 1931-1932 
Kierownikiem szkoły został wówczas Józef Grzywiński, który później zginął w czasie wojny w obozie w 

Mathausen. Razem z nim pracowały: Maria Szydłowska i Apolonia Więcek. W 1938 roku kierownikiem został 
Stanisław Pawłowski.  
W latach 1932-1939 realizowano w szkole materiał sześciu klas szkoły powszechnej. 

We wrześniu 1939 roku w Słupnie pojawili się Niemcy. Zajęli oni szkolny budynek. Początkowo 
przetrzymywano w nim uwięzionych wszystkich mężczyzn ze Słupna, a po ich zwolnieniu  stał on zamknięty do 
wiosny 1940 roku. W tym czasie przewieziono tu internowanych duchownych m.in.- arcybiskupa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Po ich wywiezieniu w marcu 1941 roku od września   
w budynku ponownie funkcjonowała szkoła z tym , że dla dzieci niemieckich gospodarzy. W lipcu 1944 
kwaterowały w niej cofające się ze wschodu wojska niemieckie. 

Po wkroczeniu do Słupna 22 I 1945 roku Armii Czerwonej, w lutym 1945 roku rozpoczęły się zajęcia 
szkolne pod kierunkiem Marii Sokolnikowskiej i Wacławy Krajeńskiej. Ta pierwsza tak wspominała pierwsze 
dni powojennej nauki: 

„Brakowało wszystkiego, począwszy od kredy i tablicy, na stalówce i zeszycie kończąc. Brak 
podręczników zastępowano przedwojennymi gazetami, zeszyty robiliśmy ze starych kwitariuszy niemieckich. 
Ołówek był skarbem, śniadanie w szkole marzeniem.” 

W roku szkolnym 1946/1947 utworzono VII klasę. Szkoła miała wówczas charakter szkoły zbiorczej, 
uczęszczało do niej 163 dzieci. Nauczali w niej Ludwik i Zofia Ciesielscy. Od września 1951 do  czerwca 1952 
placówką kieruje Zenon Rogoziński, po nim nastaje Michał Kuskowski. Do szkoły uczęszczają wówczas także 
dzieci z pobliskiego Domu Dziecka. W roku 1961 zostaje utworzona klasa ósma i tej postaci szkoła funkcjonuje 
aż do roku 1999, gdy w związku z reformą oświaty i utworzeniem gimnazjum staje się szkołą sześcioletnią. 

W roku 2002 szkoła została przeniesiona do nowego budynku. 11 października tego samego roku 
odbyła się uroczystość nadania jej imienia błogosławionego męczennika arcybiskupa Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego.                                                                                                                     

                                                                                                                               Daria Ołdakowska 
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NOWE SKRZYDŁO W …STARYM ROKU 
 
    Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podobnie jak Szkoła Podstawowa, 

poszerzyło swoje „granice” – budynek szkół został powiększony o dodatkowe skrzydło.  

Na naszym piętrze powstały między innymi sale: fizyczno-chemiczna, informatyczna; szatnia,  

także świetlica szkolna została rozbudowana.  

 

Sala informatyczna może poszczycić się 

stanowiskami z nowoczesnymi 

komputerami, które ufundowało 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

finansowane przez Europejski Fundusz 

Społeczny. 

W świetlicy szkolnej uczniowie mają 

sprzyjające warunki do rozwijania swoich 

talentów artystycznych i po raz kolejny ich 

prace świąteczne mogli zakupić tuż przed 

zebraniem sami rodzice.  

 

Za kilka dni nasze szkoły będą świętować 

osiemdziesięciolecie istnienia Szkoły 

Podstawowej i uroczyste otwarcie nowo wybudowanych części. Mamy nadzieję, że w pięknie 

przygotowanych salach i  korytarzach będziemy się czuć naprawdę dobrze, a nauka w tychże 

klasach będzie wyłącznie przyjemnością.   

Przygotowania do uroczystości 80 – lecia Szkoły Podstawowej to doskonała okazja do 

rozwijania współpracy pomiędzy obiema placówkami i pogłębiania wzajemnych relacji 

zarówno  dzieci i  młodzieży jak i wszystkich pracowników szkół. 

 E. Rokicka, A. Burdyka 
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REKREACYJNY BIEG JESIENI  SŁUPNO 2007 
 

 Wspaniała pogoda doskonała sportowa 

atmosfera to już niemalże tradycja biegów 

rekreacyjnych w ramach akcji „ POLSKA BIEGA”  

na terenie Naszej Gminy. Tym razem nie było inaczej. 

W biegu udział wzięło ponad 150 uczestników,  

w wieku od 1roku do 80 lat. Oprócz czysto sportowych 

emocji, był czas na gry i zabawy dla najmłodszych, na 

spotkanie i pogaduszki przy herbatce i domowych smakowitych ciastach (wyrób pań ze świetlicy 

środowiskowej w Słupnie). Imprezę jak zwykle fachowo poprowadziła pani Iza Tomaszewska.  

Nie zawiedli również przyjaciele sportu, bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie tak dużej 

imprezy: Urząd Gminy, „Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej”, Stowarzyszenie 

„PATRON” Partnerstwo „Nasza 19”, „BEM”, BASELL ORLEN”, „PONZIO”, „OTEL”, „TRENDY 

TRAVEL”.  

Już teraz zapraszamy na BIEG WIOSNY 2008 

         Andrzej Chrzanowski 

 

 

                  fot. M. KOWALSKI  
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URZĄD GMINY W SŁUPNIE 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W SŁUPNIE 
 

                  I MIEJSCE W KONKURSIE 
 
 

SAMORZADOWY LIDER 

ZARZĄDZANIA 2007– USŁUGI 

SPOŁECZNE 
 

 
DZIDZINA:  POMOC SPOŁECZNA 
KATEGORIA: GMINA WIEJSKA 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, jako jedyny na Mazowszu otrzymał 

tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2007 w kategorii - Usługi Społeczne. Komisja 

doceniła przedstawiony w konkursie innowacyjny projekt młodzieżowego Wolontariatu               

w GOPS w Słupnie, budującego prospołeczne postawy młodych ludzi. W uzasadnieniu 

cytujemy „wzbudził jej podziw, skuteczny i wieloletni proces budowy potencjału 

instytucjonalnego, co pozwoliło na stworzenie w jednym miejscu wszechstronnej oferty             

dla wymagających różnych form pomocy. Ośrodek wspiera rozwój organizacji 

pozarządowych i inicjatyw społecznych aktywizując mieszkańców na zasadzie samopomocy. 

Od trzech lat posiada certyfikat jakości CAL (Centrum Aktywności Lokalnej), którego 

metodą pracuje”. 

Konkurs jest częścią szerszego projektu współfinansowanego z Mechanizmów 

Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt.: „Budowanie potencjału 

instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych”. Projekt 

realizowany jest przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów 

Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych               

i Regionalnych. Jego głównym celem był wybór takich samorządów, które systematycznie 

poprawiają jakość usług świadczonych obywatelom i w ostatnich latach wdrożyły 

nowoczesne, innowacyjne rozwiązania zarządcze, sprawdzone w praktyce w zakresie kultury, 

pomocy społecznej i oświaty. Inicjatywa adresowana była do wszystkich samorządów 
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lokalnych, niezależnie od wielkości  i położenia geograficznego. Do konkursu zgłosiło się 

ponad 70 samorządów – dużych i małych, wiejskich i miejskich.   
 

Na zdjęciu od prawej strony: Marek      
Wójcik – Dyrektor Biura Związku 
Powiatów Polskich, Kazimierz 
Pałasz – Prezydent Konina, W-ce 
Prezes Związku Miast Polskich, 
Paweł Tomczak – Dyrektor Biura 
Związku Gmin Wiejskich, Joanna 
Jakubowska – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej                    
w Słupnie, Jakub Siwek – Aspirant 
Pracy Socjalnej, Koordynator 
Wolontariatu             w Gminnym 
Centrum Informacji „Klubie Integracji 
Społecznej” w Słupnie, Anna 
Muraszewska – Koordynator 
Gminnego Centrum Informacji 
„Klubu Integracji Społecznej” w 
Słupnie, Zbigniew Dziecinny –  W-ce 
Przewodniczący Rady  
Gminy Słupno.    

 
Na finale w Poznaniu przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Słupnie i samorządu zaprezentowali zgłoszone przez siebie rozwiązania. W nagrodę 

otrzymali dyplom i okolicznościową statuetkę, jak również możliwość przeprowadzenie na 

koszt Organizatora konkursu dnia otwartego Placówki. Projekt zostanie również 

rozpowszechniony w bazie danych „dobrych praktyk”. Ponadto w przyszłym roku dwie osoby 

wyjadą na staż do Norwegii, aby zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami w tamtejszych 

samorządach lokalnych.  
ANNA MURASZEWSKA 

 
 

 

 
 
W dniu 24.11.2007 roku w Borowiczkach Pieńkach po raz drugi odbyła się zabawa 

dla wszystkich dzieci ze świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Słupno.            

Do Borowiczek bowiem zagościły dzieci z Wykowa, Rydzyna, Bielina i Mirosławia.                   

W sumie 65 osób. Zabawy nie było końca a uśmiechy na twarzach były potwierdzeniem 

udanego spotkania.  

Dyskoteka została zorganizowana również przy okazji zbliżających się andrzejek, które już na 

stałe zagościły w polskiej tradycji. Kiedyś uczestniczyły w nich tylko kobiety.  
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29 listopada czyli w wigilię imienin An

kowej zabawy 

ażnie, wielu uważało 

  

drzeja dziewczyny zbierały się, by wywróżyć sobie 

imię małżonka i czekające je przyszłość. Teraz na 

wspólny wieczór umawiają się nie tylko 

dziewczyny, ale również chłopcy.   

Uczestnicy sobotniej - andrzej

również bawili się we wróżby. 

 Na ogół nie traktowali ich pow

je tylko za zabawę, ale byli i tacy, którzy twierdzili, 

że owe wróżby czasem się sprawdzają (więc, warto spróbować). Były więc serca z imionami  

i wróżby z butami. 

Jednym z punktów wieczoru był występ profesjonalnego 

magika Rafała Szulińskiego, najmłodszego iluzjonisty w kraju, 

który zadziwił publiczność magią i czarami.  

Nie zabrakło również konkursów. Były picie na czas przez 

słomkę, „krzesełka” oraz „łamańce językowe”, które polegały 

na powtarzaniu trudnych zdań np. „Król królowej tarantulę 

włożył czule pod koszulę...” czy „rozrewolwerowany 

rewolwer”. Nastąpiło 

również rozwiązanie 

ogłoszonego w listopadzie k

pt. „W zaczarowanej krainie bajek i baśni”. Prace 

przedstawiały ulubioną postać z bajki a ocenione 

zostały w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do 

12 lat i dzieci od 13 lat wzwyż. Laureatami 

konkursu zostali: Daria Polit, Paulina Jankowska, 

Andżelika Garlicka, Katarzyna Szczypniewska, Aleksandra Frydrysiak, Kamil Garlicki. Były 

również wyróżnienia, które otrzymali: Milena Kępczyńska, Arkadiusz Pietrzak, Kamil 

Szmulewicz oraz Anna Bielska. 

onkursu plastycznego 

Osoby, które uczestniczyły w imprezie Andrzejkowej zdradziły, że za rok też chętnie 

się spotkają „...przecież co rok plany, marzenia, fantazje mogą się zmieniać, a ciekawość 

poznania przyszłości zawsze wywołuje mocniejsze bicie serca...” 

Niech żałują Ci, których nie było. Gratulujemy wychowawczyni świetlicy w Borowiczkach 

Pieńkach p. Joannie Maciakiewicz udanej organizacji i dobrego pomysłu. 
         MONIKA PANKOWSKA 
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                   MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA  
           5 grudnia 2007r 

 
 
My również mieliśmy powody do świętowania. Na terenie naszej gminy jest wielu aktywnych 

Wolontariuszy, którym pragnęliśmy w tym dniu uroczyście podziękować za trud                       

i bezinteresowną pomoc. Uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Słupnie, który sprawuje opiekę nad naszymi Wolontariuszami. Na spotkanie przybyło 

mnóstwo gości i „dobrych aniołów”, którzy zawsze wspierają naszych ochotników we 

wszelkich działaniach.  

Zebranych przywitała „jak zawsze 

uśmiechnięta” Pani Joanna Jakubowska – 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słupnie. Podziękowała  

Wolontariuszom za ogromny zapał  

i zaangażowanie oraz skarbnicę pomysłów. 

Słów podziwu i dumy nie kryli również 

zabierający głos: Pani Elżbieta Kuchta 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno, Pani 

Elżbieta Syrkowska – Skarbnik Gminy Słupno, 

ks. Paweł Gniadkowski – Duszpasterz 

Wolontariatu w Słupnie,  Pan Andrzej 

Chrzanowski – Prezes Stowarzyszenia   

Na Rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie 

oraz Paweł Włochowski – Prezes 

Stowarzyszenia „PATRON”.  

Po tak ciepłych słowach przedmówców została 

zaprezentowana prezentacja przedstawiająca 

działalność Wolontariuszy na rzecz 

społeczności lokalnej, instytucji i organizacji             

z terenu Gminy Słupno. Z wielkim 

zaangażowaniem nasi wyróżnieni pomagają osobom potrzebującym: robią zakupy, kupują 

potrzebne leki, wspierają rozmową; prowadzą samopomoc dla uczniów ze szkół - udzielając 

bezpłatnych korepetycji i odrabiając wspólnie lekcje.  Uczestniczą w terapii – pracując                  
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z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy na pracowniach: artystycznej, 

krawieckiej, stolarskiej, udzielają wsparcia wszystkim Świetlicom Środowiskowym, 

instytucjom i organizacjom na terenie Gminy Słupno.                   

Na zakończenie uroczystości najbardziej aktywni Wolontariusze otrzymali serdeczne 

podziękowania  i drobne upominki. 

Po części oficjalnej uśmiechów i dobrej zabawy nie brakowało… 

NAJLEPSI WŚRÓD NALEPSZYCH                           WYRÓŻNIENI
 
1. Adrianna Grommunt       Wojciech Kuchta 
2. Magdalena Siwek       Marcin Koper 
3. Arkadiusz Szostek       Karolina Aftańska 
4. Katarzyna Nowacka       Kinga Więcek 
5. Katarzyna Siwek        Dylewska Marta 
6. Marcin Duszczyk        Marianna Pietrzak 
7. Olga Żurawska        Dorota Szwech 
8. Paweł Włochowski       Paulina Różalska 
9. Justyna Kępczyńska       Kalinowska Ewelina 
10. Adrianna Siwek        Andżelika Siwek 
11. Paweł Gniadkowski       Małgorzata Chandlarska 
12. Katarzyna Grzegorek       Katarzyna Biernat 
13. Dawid Siwek        Kinga Kusińska 
14. Jacek Szostek       Izabela Zalewska 
15. Anna Kaźmierowska       Marlena Szymczak 
16. Magdalena Szostek       Aleksandra Frydrysiak 
17. Joanna Kraska        Daria Stefańska 
18. Kamil Kowalczyk       Martyna Skierska 
19. Dawid Kubiszewski       Martyna Bierek 
20. Monika Tokar        Małgorzata Górnicka 
               

 
ANNA  MURASZEWSKA 
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„MAZOWSZE” SŁUPNO 

 
Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWSZE” Słupno istnieje od 2005 roku, szkoli 

dzieci – piłkarzy w rocznikach od 1994 do 1998.  

Klub dofinansowany jest dzięki pomocy Rady Gminy Słupno ze środków budżetu tej gminy. 

Celem naszego Klubu jest osiąganie najlepszych wyników w rozgrywkach ligowych przy 

pomocy wykwalifikowanych trenerów. Zachęcamy dzieci do uprawiania sportu dla zdrowia, 

aby propagować zdrowy styl życia, bez tytoniu, alkoholu i narkotyków, w celu ograniczenia 

zjawisk przestępczości i demoralizacji a zwiększenia kultury osobistej.  

Dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły dzieci mogą systematycznie trenować i przygotowywać 

się do rozgrywek ligowych na hali sportowej, natomiast w okresie letnim dzieci pod opieką 

trenerów uprawiają sport w dyscyplinie piłki nożnej na stadionie w Wykowie, gdzie również 

rozgrywają mecze ligowe.         

Po rundzie jesiennej, w połowie rozgrywek drużyna Mazowsze Słupno zajmuje drugie 

miejsce w tabeli, zaraz po Wiśle Płock, co jest wielkim osiągnięciem zespołu. 

 Łącznie w lidze uczestniczy 11 drużyn.  

 

Zapraszamy dzieci z gminy Słupno do  naszej drużyny  
 MAZOWSZE Słupno. 

JERZY JARZYNA 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE PATRON 
 

Piętnastu wolontariuszy, którzy od trzech lat współpracują z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Słupnie a także Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczności Lokalnej 

w Słupnie postanowiło wykorzystać zdobyte doświadczenie i założyć własną organizację 

pozarządową. Na wiosnę roku 2007 powstało Stowarzyszenie PATRON, którego prezesem 
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został młodzieżowy koordynator wolontariuszy Paweł Włochowski. Od zaistnienia udało 

się przeprowadzić lub włączyć w kilka sprawnych akcji. Między innymi: zbiórka publiczna                        

dla niepełnosprawnej Gabrysi, spotkanie z bratem Markiem z Taize, rekreacyjne biegi               

i wiele innych.  

Młodzież ze Stowarzyszenia sama przyznaje, że podstawą do ich sukcesu jest dalsza 

współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie i Stowarzyszeniem na Rzecz 

Społeczności Lokalnej.   

 
Stowarzyszenie Patron 
ul. Warszawska 26 A 

09-472 Słupno 
(024) 261-91-78 

JAKUB SIWEK 

 
 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W SŁUPNIE 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie istnieje od 2004r.                        

Przez cały ten okres staraliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności              

i zdobywaliśmy pieniądze z różnych instytucji i fundacji. 

Podsumowując rok 2007r, zrealizowaliśmy trzy projekty:  

- „Akademia Twista” realizowana przez Świetlicę w Mirosławiu   i Słupnie  dzięki środkom  

z Funduszu Lokalnego Ziemi  Płockiej „Młodzi Razem” 

- „ Pejzaże Nadwiślańskie w obiektywie i rysunku” realizowane przez Świetlicę  w Wykowie, 

dzięki środkom z  Fundacji Wspomagania Wsi. 

- trzeci największy  projekt - „Wiem -Widzę - Reaguję”- profilaktyka narkomanii wśród 

dzieci i młodzieży, został zrealizowany dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego i Urzędu Gminy w Słupnie. Projekt ten był największym 

wyzwaniem dla Stowarzyszenia. Dzieci z terenu gminy mogły spędzić kilka dni poza  

domem, zdobywając wiedzę z profilaktyki uzależnień a przy tym świetnie się bawiąc. 

             Byliśmy również współorganizatorami Biegów Przełajowych na terenie naszej 

gminy. W/w działanie jest „ oczkiem w głowie” naszego Prezesa, Pana Andrzeja 

Chrzanowskiego. Wspólnie z Urzędem Gminy, włożył dużo pracy, zapału i serca  

w organizację biegów, które samoistnie stają się tradycją gminy Słupno. 
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            Obserwując nasze poczynania zauważyliśmy pewną prawidłowość. Wszystkie 

działania nakierowane są na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Słupno. Są to nie tylko działania statutowe 

Stowarzyszenia ale również  dające nam ogromną 

przyjemnością i satysfakcją. Radość dzieci i ich 

społeczna aktywizacja mobilizują naszych członków 

do dalszej pracy dla rozwoju najmłodszych 

społeczności. 

Mamy nadzieję że rok 2008 przyniesie jeszcze 

więcej ciekawych pomysłów   do realizacji na rzecz mieszkańców gminy. Zapraszamy chętne 

osoby z ciekawymi pomysłami i zapałem do działania oraz wstąpienia w szeregi naszego  

stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej 
Ul. Miszewska 8a 

09-472 Słupno 
tel (024) 261-29-42 

         BEATA GROMMUNT 

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
HUNG KUEN SANDA SŁUPNO 

 

Od września 2007 roku rozpoczął swoją działalność Klub 

Sportowy „SANDA”. W każdy wtorek i czwartek na hali 

sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie odbywają się 

zajęcia prowadzone przez Piotra Paśnika wielokrotnego 

medalistę Mistrzostw Polski w Wolnej Walce.  

W zajęciach bierze udział 14tu zawodników w różnej 

grupie wiekowej. W naszym klubie kładziemy przede wszystkim nacisk na ćwiczenia 

utwardzające oraz techniki SANDA.  

SANDA wywodzi się z tradycyjnego kung fu. Jeśli chodzi o walkę sportową łączy w sobie 

elementy boksu, zapasów i judo. Oprócz walki sportowej nauczane są elementy samoobrony 

(dźwignie, przechwyty, duszenia, uwolnienia). Hung Kuen Sanda obejmuje również 
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ćwiczenia ogólnorozwojowe, naukę technik ręcznych i nożnych, rzuty i sparingi  

w rękawicach. 

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I DOROSŁYCH  

DO NASZEGO KLUBU 
ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ 

W KAŻDY WTOREK (18.00 – 19.30) 
CZWARTEK (16.30 – 18.00) 

Tel. 694-872-626 
www.sanda.prv.pl 

 

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA 
 

 
Od 13.05.2007 r. działamy wspólnie przy 

Gminnym Centrum Informacji „Klubie 

Integracji Społecznej” w Słupnie jako grupa 

samopomocowa. Podczas naszych spotkań 

wspieramy się w rozwiązywaniu codziennych 

problemów, a także miło i aktywnie spędzamy 

czas. Czerpiemy mnóstwo radości i siły  

z poczucia jedności, jaką daje nam 

przebywanie i rozmawianie ze sobą.  

W budowaniu ciepłych i koleżeńskich relacji sprzyjają imprezy, które sami organizujemy.  

W sierpniu urządziliśmy grila na świeżym powietrzu i choć zaskoczyła nas ulewa, zabawa 

była „przednia”. W listopadzie zorganizowaliśmy wspólnie Andrzejki. Jak nakazuje tradycja 

braliśmy udział we wróżbach, siedzieliśmy wspólnie przy stole i palących się świeczkach, 

rozmawialiśmy co nam przyniesie nowy rok. Udało nam się stworzyć urokliwą, zabawną 

i tajemniczą atmosferę, którą uwieczniliśmy na zdjęciach. 
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Na ostatnim spotkaniu zaplanowaliśmy wspólną Wigilię. Teraz już wiemy, że tak  

jak i poprzednio miło spędzimy czas razem. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych na spotkania naszej 

grupy, które odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie – 

pokój  nr 11, w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 9.00.  

Naprawdę warto !         
Uczestnicy grupy: 

     Agnieszka, Marzena, Małgorzata,  
    Ania, Rafał, Jakub, Henryk 

 
 

NA „ODMŁODZENIE” ZAWSZE CZAS... 
 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA 
 W SŁUPNIE 

 
Duży procent mieszkańców naszej gminy stanowią ludzie starsi, samotni, 

niepełnosprawni i znajdujący się w ciężkich warunkach materialnych. W 2004 roku                        

w odremontowanym budynku starej szkoły otwarto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Słupnie. Znaleźli w nim swoje miejsce również Ci, którym doskwiera samotność  

i potrzebują kontaktów z innymi ludźmi.  

W 2005 roku powstała inicjatywa zorganizowania 

Klubu Seniorów. Pierwsze organizacyjne spotkanie 

odbyło się 28.10.2005 roku. Do klubu należą kobiety  

i mężczyźni, którzy ukończyli 55 lat i mieszkają na 

terenie gminy Słupno. Obecnie  zrzesza on ponad 40 

osób, w większości emerytów i rencistów. Spotkania 

odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.  

Nie ma żadnych obowiązkowych składek członkowskich. Jest sakiewka na sekretne datki 

przeznaczone na organizację wycieczek. 

W miłej atmosferze przy herbatce i ciastku można 

porozmawiać z dawnymi znajomymi, a także spędzić 

ciekawie czas. Członkowie znajdują tu radość, 

możliwość spotkania się w szerszym gronie osób 

często samotnych i nierzadko schorowanych. 
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Wspólny śpiew, wspomnienia z młodości dają rozrywkę i dobre samopoczucie. Spotkania  

w Klubie to dobry sposób poznania nowych ludzi.  

Dużym zainteresowaniem wśród członków klubu cieszą się różnorodne imprezy 

okolicznościowe, patriotyczne, bożonarodzeniowe, wielkanocne i noworoczne. Klubowicze 

bardzo chętnie uczestniczą w wielu innych wydarzeniach artystycznych o charakterze 

ogólnogminnym. Tradycją stało się coroczne spotkanie na Dniu Aktywnej Społeczności 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. 

Pokazy kulinarne - na wiele spotkań okolicznościowych i uroczystości seniorzy sami 

przygotowują smaczne i eleganckie dania oraz ciasta. Bardzo udane są wieczory, na które 

klubowicze przynoszą swoje ulubione potrawy lub przygotowują je w kuchni Ośrodka. 

To prawdziwa uczta i radość z posiłku wspólnie przygotowanego. Także przyjemność 

posłuchania anegdot, wspólnego śpiewania oraz dzielenia się przepisami na proste, tanie  

i nadzwyczaj smaczne potrawy. Seniorzy sami nakrywają do stołów i wspólnie uczestniczą  

w sprzątaniu. 

Autokarowe wycieczki -  organizowane są od początku istnienia Klubu. Seniorzy odwiedzili 

m. in. Ciechocinek, Licheń, Częstochowę. Program 

wycieczek zawsze jest dostosowany do zainteresowań  

i kondycji uczestników. 

Przyjaźnie - wielką wartością Klubu Seniora  

są koleżeńskość i przyjaźnie wśród jego członków. To dzięki 

uczestnictwu w środowych spotkaniach wielu osobom 

przestała dokuczać samotność. Przyjaźnie zawarte w Klubie 

mają wielkie znaczenie w życiu codziennym. To nie tylko 

miłe, wspólne spędzenie czasu, lecz także wzajemna pomoc 

w chwilach trudnych. 

Współpraca - działalność  słupnowskiego Klubu Seniora nie ogranicza się tyko do własnego 

środowiska. Klub współpracuje z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką 

Publiczną, Środowiskowym Domem Samopomocy 

działającymi przy Ośrodku Pomocy, Parafią 

Rzymskokatolicka w Słupnie. Zmiana otoczenia, 

poznanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, 

poszerzenie działalności są to wartości, dzięki którym 

klub się rozwija i program jest atrakcyjniejszy. Bardzo sobie cenimy tę współpracę.  

 19



Publo Casals – hiszpański dyrygent i kompozytor, światowej sławy wirtuoz gry  

na wiolonczeli – w wieku dziewięćdziesięciu lat codziennie ćwiczył przez cztery godziny grę 

na instrumencie. Zapytany dlaczego, odpowiedział: „Ponieważ mam wrażeniem, że robię 

postępy”.  

Droga Seniorko! Drogi Seniorze! 
Starość wcale nie musi być smutna, szara i samotna,  

Dołącz do nas! 
Nasze spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie o godzinie 14.00 
                             

                        MONIKA PANKOWSKA 

 

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie 
 

BIBLIOTEKA NA REGIONALNYCH TARGACH CZYTELNICTWA 
 

 
 Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozw

ka 

Publicz

k imprezy otrzymał Gminny Biuletyn Informacyjny 

biblioteki odwiedziły między innymi pani Wanda 

wiersze prezentowała pani Anna Włochowska. 

oju Ziemi Płockiej w dniu 24 czerwca 2007 roku | 

w Drobinie odbyły się Regionalne Targi Czytelnictwa.  

W programie Targów była m.in. prezentacja instytucji 

kulturalno – oświatowych i promowanie czytelnictwa. 

Gminę Słupno reprezentowała Gminna Bibliote

na w Słupnie. Uczestnicy imprezy mieli okazję 

poznać zaledwie namiastkę 

bogatego księgozbioru biblioteki i jej wyposażenia.  

Każdy uczestni

,,GŁOS SŁUPNA’’, a także ulotki prezentujące Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Słupnie, Centrum Integracji Społecznej  

i Klub Integracji Społecznej w Słupnie. 

 Stoisko 

Gołębiewska - poetka oraz pani Dorota Gellner – pisarka, 

 a także Przewodnicząca Rady Gminy Słupno pani Elżbieta 

Kuchta i pan Marek Kroczewski. Warto wspomnieć, że swoje 
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GOŚCIE W BIBLIOTECE 
 

 Rok 2007 kończy się dla Gminnej Biblioteki Publicznej bardzo owocnie. Mieliśmy 

zaszczyt przyjąć bardzo du  naszej pamięci pozostały 

następujące grupy odwiedzających gości: 
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ie książek.  

 

 

 

inna Bi iała zaszczyt 

gościć młodzież francuską z Leyce Agricole w Fontaines  Uczestnicy spotkania 

zadawali pytania dotyczące działalności biblioteki. 

 

żą ilość osób, a szczególnie w

7 sierpnia 2007 roku bibliotekę odwiedziła liczna grupa młodzieży z Mołdawi  

w wieku 15-27 lat. Uczestnicy zapoznali się z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Słupnie. 

października 2007 roku w bibliotece gościliśmy dzieci (4 - 5 latki)  

z Samorządowego Przedszkola w Słupnie. Mali czytelnicy uczestniczyli w zabawach 

promujących czytan

 

 

 24 października 2007 roku Gm blioteka Publiczna w Słupnie m

w Burgundii.

12 listopada 2007 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

w Liszynie. Młodzi czytelnicy zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z księgozbiorem dla dzieci. 

Największą frajdę sprawiły im gry i zabawy w ,,Kąciku dla dzieci’’. 
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,,PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH’’  

 29 października 2007r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie  

raz z

i 2 LISTOPADA – ŚWIĘTA PAMIĘCI 

 

 

SENIORZY W BIBLIOTECE 
 

5 grudnia 2007 r. w Bibliotece odby  działającego 

 

 
 
 
 
 

– SPOTKANIE Z POEZJĄ 
 
 

w  Środowiskowym Domem Samopomocy w Słupnie zorganizowały dla podopiecznych 

ŚDS i zaproszonych gości spotkanie z poezją.  

      Uroczystość przebiegała pod hasłem: „1 

ZMARŁYCH”. Uczestnicy spotkania przybliżyli sobie tradycje związane z obchodami tych 

świąt, a także czytali wiersze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ło się spotkanie KLUBU SENIORA 

na terenie gminy Słupno. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wierszy pani Anny 

Włochowskiej o tematyce Bożonarodzeniowej, a także podzielić się wiadomościami 

dotyczącymi świąt. 
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GODZINY OTWARCIA UR DU GMINY W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNYM 

31.12.2007 – 8.00-12.00 
 
 
 

ZĘ

24.12.2007 – 8.00-12.00 
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1.  Kompleksowa o ełnosprawnymi 

( osoby o niskich dochodach, oczekujące na w/w pomoc, mogą otrzymać       

higieniczne u osoby 

                        
isku osoby obłożnie chorej w zależności 

 
2. Profesjonalne, cał

.  Opieka nad dziećmi; 

kowana kadra,  
j” ukończyła kurs z zakresu: 

opiekun osób starszych i dzieci  

i odbyły praktyki w  Polskim Czerwonym Krzy u w Płocku. 

O  
 pod numerem tel. 

 
 

Na terenie gminy Słupno działa Spółdzielnia Socjalna,  
która świadczy usługi w zakresie: 

pieka nad osobami starszymi lub niep

dofinansowanie lub być zwolnione z opłat ) 
- dostarczenie zakupów 
- przygotowanie prostych posiłków, 
- zabiegi pielęgnacyjne i 
leżącej 
- świadczenie całościowej pomocy w               
- środow
od potrzeb (np. napalenie w piecu, zmywanie); 

ościowe sprzątanie mieszkań; 
3
4.  Pielęgnacja ogródków przydomowych. 
 

W/w usługi świadczy wykwalifi
która w ramach „Centrum Integracji Społeczne

z elementami profesjonalnego sprzątania 
ż

 
soby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowych informacji

692 – 596 – 343 
 lub ielniw siedzibie spółdz  

Słupno, ul. Ko  parafialny)ścielna 1 (budynek
    
                  PRACY                                                ZAPRASZAMY DO WSPÓŁ
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