GŁOS SŁUPNA
GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY
Słupno, grudzień 2009 r. (Nr 18)
INFORMATOR URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W numerze:
- Informacja o pracach Rady Gminy
- Dzień, w którym urodził się Jezus
i zaświeciła latarnia

- Fotoreportaż ,,Skarb’’
- Językowa Corrida
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Święta!
To snująca się po domu kolęda,
Dziecięca wiara w Świętego Mikołaja,
Śmiech i wspomnienia.
Spokojna rozmowa z bliskimi,
Rozleniwiony telefon z życzeniami,
Śnieg, który nie jest utrapieniem.
Żywiczny zapach strojnej choinki,
Radość, odpoczynek
I piękne chwile polskiej Wigilii.
Tego Wszystkiego oraz zwykłego ludzkiego szczęścia,
A Nowy Rok, oby okazał się jeszcze lepszy niż ten,
Co właśnie mija
Życzą
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Wójt Gminy Słupno
					
Stefan Jakubowski

Sesje Rady Gminy
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O pracach Rady Gminy Słupno
Od ukazania się ostatniego Biuletynu „Głos Słupna” Rada Gminy obradowała dwa razy.
Na sesji październikowej Rada gościła Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika , któremu podziękowano za niezwykle cenną współpracę z gminą Słupno.
W części roboczej sesji podjęto 11 uchwał, których problematyka dotyczyła między innymi:
-zmian w budżecie gminy na 2009 r.
-udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Św. Marcina
w Słupnie,
-uchwalenia ceny żyta do naliczania podatku rolnego,
-wysokości stawek od środków transportowych,
-współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Na tejże sesji Rada nie wyraziła zgody na przedłużenie
umowy najmu lokalu na prowadzenie Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej SALUS w budynku Urzędu Gminy.
Poza tym Rada zapoznała się z wynikami analizy oświadczeń majątkowych składanych co roku przez radnych.
Na sesji która odbyła się w dniu 27 listopada 2009 r. oprócz
uchwalonych zmian w tegorocznym planie budżetu gminy Rada
podjęła 11 uchwał w sprawach:
- zbycia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Wykowie i Słupnie

- nabycia gruntu położonego w Słupnie,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Cekanowie
i Wykowie
- przeznaczenia do zbycia części działki w Samborzu,
- uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2010.
- uchwalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział
w posiedzeniach rady i komisji na 2010 r.
- odmowy udziału w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku,
Na obydwu sesjach radni wysłuchali informacji Wójta o realizacji uchwał oraz szczegółowych informacji przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.
W bieżącym roku 30 grudnia odbędzie się jeszcze jedna sesja Rady Gminy na której zostanie uchwalony Budżet Gminy na
2010 r., który nie jest może na miarę naszych aspiracji, to jednak konsekwentnie przybliża osiągnięcie wytyczonych celów.
W Nowy Rok 2010 wkroczymy z nowymi, śmiałymi planami i chęcią do pracy na rzecz społeczności naszej gminy.
Życzymy Państwu, by Nowy Rok 2010 spełnił wszystkie Państwa oczekiwania.

Sesja z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Głos Słupna

4

Rozmowy

Dzień, w którym
ROZMOWA z ks. Markiem Zaborowskim
go. A co do prezentu dla mnie, to
powtórzę: jestem człowiekiem,
który cieszy się z każdego podarku, nawet najdrobniejszego.
Jeden szczególny prezent, który pamięta Ksiądz do dziś to...
- ... klocki, które układały się
w latarnię morską. Jeszcze teraz
pamiętam ten swój wielki szok
i ogromną radość, gdy po złożeniu latarnia zaświeciła.
Jaką będzie miał Ksiądz
choinkę? Żywą czy sztuczną?
- Żywą.
Dlaczego?
Emilia Adamkowska: Ciekawe, co
Mikołaj przyniesie w tym roku na plebanię w Słupnie...
Ks. Marek Zaborowski, proboszcz
parafii pw. św. Marcina: - Nie jestem
wybredny.
Prawdę mówiąc, myślałam o wikarym :)
- Aha... Mam wrażenie, że Mikołaj
nie chce zdradzać szczegółów. To musi
być dla ks. Andrzeja niespodzianka.
Ale chyba nie rózga?! Ma Ksiądz
w ogóle coś na oku? Jakieś podpowiedzi dla świętego?
- Zastanawiam się nad prezentami
w ostatnich dniach przed Świętami. Zawsze mam wtedy wielkie dylematy.
A jakie zapotrzebowanie Ksiądz
sam wysłał do Laponii? Tylko szczerze, proszę, bo to może być wskazówka dla pewnego znanego mi pomocnika Mikołaja o imieniu, nomen omen,
Andrzej.
- Przede wszystkim nie wierzę w Mikołaja z Laponii. Wierzę w tego Mikołaja z Turcji, biskupa, który nie wygląda
jak krasnal i który z powszechnie znanym Mikołajem wymyślonym przed laty
przez Coca Colę ma niewiele wspólne-

- Bo taka jest tradycja.
Gdzie kupuje Ksiądz choinkę?
- W naszej parafii jest taki zwyczaj,
że jedna z rodzin ofiaruje choinki do kościoła i na plebanię. Zwykle ubiera je
potem młodzież. I w kościele, i na plebanii.
Jak będzie wyglądać Wasza, proboszcza i wikarego, wieczerza wigilijna?
- Tak się składa, że obydwaj pochodzimy z Mławy, więc po południu wsiądziemy w samochód, prawdopodobnie
jeden, i pojedziemy do swoich rodzin.
Z najbliższymi posłucha Ksiądz
kolęd z płyt, czy będziecie śpiewać?
- Najpierw w ruch pójdą płyty, potem będziemy śpiewać sami.
Ulubiona kolęda?
- „Bóg się rodzi”.
A kto przygotuje potrawy na wigilijny stół?
- Mama i siostra.
Ulubione danie?
- Mimo wszystko karp. Smażony.

Może jakiś przepis?
- Sam robię wiele rzeczy w kuchni,
ale przygotowanie świątecznego karpia
pozostawiam kobietom, ponieważ przed
świętami nie mam zbyt dużo czasu.
No tak, najłatwiej pozostawić
przykre zadanie rozprawienia się
z karpiem kobietom...
- Bez obaw, nie zrobiłbym tego ani
mamie, ani siostrze. W moim rodzinnym
domu nigdy nie był i nie będzie kupowany żywy karp.
Jak wyglądały Księdza rodzinne
Święta, jeszcze przed seminarium?
- Dokąd żyła babcia, chodziliśmy
z rodzicami na dwie lub nawet trzy wigilie.. Teraz została jedna wieczerza u rodziców. Najbardziej przeżyłem wigilię,
kiedy po raz pierwszy nie mogłem być
w domu. To było w seminarium - zgodnie z tradycją klerycy od trzeciego roku
pozostają w uczelni przy ul. Nowowiejskiego w Płocku. Wieczorem wyszliśmy z kolegą do ogrodu seminaryjnego i patrzyliśmy, jak w oknach okolicznych bloków palą się światła, świecą się
lampki na choinkach, a ludzie są ze swoimi rodzinami. Bardzo to przeżywałem,
że jestem z dala od bliskich.
W noc wigilijną zwierzaki mówią
podobno ludzkim głosem. O czym porozmawia Ksiądz ze swoją psiną? Zaraz, zaraz, ma na imię...
- ... Punia. Przede wszystkim będziemy się musieli wspólnie zastanowić, co
zrobić z jej trzema szczeniakami. A propos, szukam chętnego, który przygarnie
ten nieoczekiwany przychówek.
Jak będzie wyglądać szopka w kościele w Słupnie?
- Po raz czwarty ubiorą ją instruktorzy i uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy. W tej chwili wiem tylko
tyle, że mają być dwie drogi. Jedna błękitna, prowadząca do żłóbka – ta właściwa. I druga czarna, ślepa – ta myląca,
błędna.

Rozmowy
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urodził
się
Jezus
i zaświeciła latarnia
A może któregoś roku udałoby się
urządzić żywą szopkę?
- Tylko co powiedzieliby na to ekolodzy [śmiech]!? Przy kościele nie ma
miejsca, aby te zwierzaki w godnych
warunkach mogły przetrwać.
Co się Księdzu podoba w Świętach
najbardziej?
- Że ludzie stają się inni. Jakby trochę lepsi. Bardziej dla siebie życzliwi.
Najważniejsze pytanie - co w ogóle jest najistotniejsze w obchodzeniu
Świąt Bożego Narodzenia?
- Zasmakowanie radości z tego,
że narodził się Chrystus. On narodził
się dla każdego z nas. Bez Jego przyjścia Święta straciłyby sens. Niestety,
w obecnych czasach z Bożego Narodzenia niektórzy ludzie Jezusa wyrzucili.
Co rusz pojawiają się głosy, że nie wolno, chociażby w szkole, śpiewać kolęd.
Np. we Włoszech wpadli na pomysł, że
owszem, można je śpiewać, ale bez słów
„Jezus”, „Bóg”. Kazali je zastąpić wyrazami „święta”, „radość” itd. Mam nadzieję, że nie damy się zwariować.
Ale nam, Polakom, to chyba nie
grozi, bo jesteśmy bardzo przywiązani do tradycji.
- Przykro mi o tym mówić, ale u nas
też pojawiają się takie głosy. Odchodzimy od tradycji, od przeżywania Świąt
z Chrystusem.
Czego powinniśmy sobie życzyć,
dzieląc się opłatkiem? Tylko nie chcę
usłyszeć utartych formułek w stylu
„zdrowia, szczęścia, pomyślności”...
- Bez utartych formułek, tak? Życzmy sobie miłości - żeby nikomu z nas
jej nie zabrakło. I żebyśmy umieli się nią
obdarowywać. Cieszmy się też z małych
rzeczy, bo jesteśmy narodem bardzo pesymistycznym i za często narzekamy.
No więc złóżmy wspólnie życzenia
wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Ks. Marek Zaborowski w przedstawieniu tetralnym ,,Skarb’’

- W imieniu własnym i księży pracujących na terenie gminy życzę, by każdy z nas był kochany i na miłość odpowiadał miłością. Życzę nadziei, że może
być lepiej. I – co bardzo ważne - byśmy
tę miłość i nadzieję odnaleźli w narodzonym Jezusie.
Rozmawiała Emilia Adamkowska
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Z życia gminy

Spotkanie
Wigilijne
16 grudnia 2009 r., w Dworku w Miszewku Strzałkowskim już po raz kolejny odbyła się Wigilia organizowana
przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Parafię św. Marcina, Centrum Integracji Społecznej w
Słupnie w ramach partnerstwa lokalnego Nasza 19. W imprezie udział wzięli
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie, seniorzy z Klubu Seniora, członkowie grup samopomocowych działających przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, uczestnicy
Centrum Integracji Społecznej w Słupnie, zaproszeni przedstawiciele władz
samorządowych i przyjaciele GOPS-u.
Zgromadzonych powitała P. Joanna Augustowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Goście mogli podziwiać przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci ze świetlic
wiejskich; młodzi aktorzy swoim występem zachwycili publiczność. Świąteczne życzenia złożyli przedstawiciele samorządu : P. Stefan Jakubowski wójt Gminy Słupno, P. Elżbieta Kuchta
– przewodnicząca Rady Gminy Słupno
a także ks. Marek Zaborowski - proboszcz parafii św. Marcina w Słupnie.
Zebrani w świątecznym klimacie wspólnie podzielili się opłatkiem i zaśpiewali
najpiękniejsze polskie kolędy. W duchu
wspólnoty i integracji odbyła się wideoprezentacja przedstawienia teatralnego
,, A było to tak” , w której główne role
grali uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Słupnie oraz przedstawiciele lokalnego samorządu.

Sponsorzy Wigilii: Urząd Gminy
Słupno
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
Parafia św. Marcina w Słupnie
Dworek – Imprezy Okolicznościowe, Maciej Boszko, www.boszko.
ovh.org
Adam Bąbała – Usługi Transportowe – Białkowo
Jacek Szymczak,
autokaryplock@wp.pl, Maria
Szymczak Transport Krajowy
i Międzynarodowy

Złote gody
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50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni
swoich uczuć
(…) Przeżyłam z tobą tyle lat,
(…) Spójrz, dzieci nam już wyrosły tak.
I tylko my
Nie zmieniliśmy się nic,
I ciągle nam siebie brak.
Krystyna Giżowska

Był tort, szampan, kwiaty, a w rytm marsza Mendehlsona przygrywała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej
z Cekanowa. Miejscem niezwykłej uroczystości był
4 grudnia Urząd Stanu Cywilnego w Słupnie. Cztery pary
małżeńskie z terenu naszej gminy obchodziły Złote Gody.
Świętowali: Barbara i Henryk Machowscy, Barbara
i Henryk Pankowscy, Janina i Karol Neitsch, Danuta
i Ryszard Falkowscy, Stanisława i Józef Lewandowscy.
Jubileusz stał się wspaniałą okazją, by na moment
przystanąć i spojrzeć na to, co zostało za nimi: osiągnięcia, radości, smutki, wszystko, co razem przeżyli. Główni
bohaterowie
tej niepowtarzalnej uroczystości wychowali
dzieci,
doczekali się
wnuków i
p r a w n u k ó w.
Ich związek z pewnością wystawiony był
na różne
próby, raz wiał
im w oczy
wiatr i musieli
zmierzyć się
z przeciwnościami losu, innym
razem świeciło słońce. I patrząc na nich
teraz, wiemy, że tego
słońca musiało być dużo,
a podstawą ich związku był szacunek dla rodziny, miłość
do drugiej osoby oraz wzajemna tolerancja i wyrozumiałość.

„(…) Przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby nasze małżeństwo było zgodne,
szczęśliwe i trwałe”.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ala Górecka życzyła jubilatom
kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu.
Podkreślała, że trwałe pożycie małżeńskie to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga bliskich i kochających się osób. Wójt
Słupna Stefan Jakubowski i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta złożyli jubilatom gratulacje oraz uhonorowali ich medalami
nadanymi przez prezydenta RP „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” i pamiątkowymi dyplomami.
Emilia Adamkowska
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Złote gody

50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Barbara i Henryk Machowscy

Barbara i Henryk Pankowscy

Janina i Karol Neitsch

Danuta i Ryszard Falkowscy

Życie społeczne
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Konkurs powiatowy
rozstrzygnięty
W Drobinie 30 października odbył się finał powiatowy ogólnopolskiego
konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, nad którym patronat objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
W konkursie brały udział wszystkie gminy z terenu Powiatu Płockiego
(około 300 uczestników).
Dwie uczennice z terenu gminy Słupno, Sandra Chabowska ze Szkoły
Podstawowej w Święcieńcu i Klaudia Dymek z Gimnazjum im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Słupnie zakwalifikowały się do ścisłego finału. Do
konkursu przygotowywał je Tomasz Siekierski, nauczyciel informatyki i technikiKlaudia Dymek, uczennica klasy 1 a gimnazjum zajęła trzecie miejsce!
Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety przydatne rowerzyście i pieszemu
(kaski, oświetlenie rowerowe, kamizelki), zdobywczyni III miejsca otrzymała
dodatkowo odtwarzacz Mp3.

WOLONTARIAT
5 grudnia 2009 roku na całym świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. To szczególny dzień dla
osób, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmują się pomocy drugiemu
człowiekowi. Wolontariat ma wiele odsłon. Niektórzy z wolontariuszy odwiedzają starszych, inni organizują dzieciom czas wolny, a jeszcze inni pomagają w biurach, działają na rzecz aktywizacji swoich lokalnych społeczności.
Tego dnia w Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się seminarium pod
hasłem: „Wolontariusz – kto to taki?” organizowane przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Podczas

seminarium został rozstrzygnięty konkurs „Wolontariat – budowanie lokalnej
solidarności społecznej”. Wolontariat w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Słupnie otrzymał wyróżnienie za
krzewienie idei wolontariatu, natomiast
wolontariusz Arkadiusz Szostek został
laureatem konkursu w kategorii - wolontariat indywidualny. Serdecznie gratulujemy!
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, abyśmy mogli podziękować wszystkim zaangażowanym
w program wolontariatu realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.
Jakub Siwek

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie z okazji Dnia Wolontariusza 2009 składa serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w działalność wolontarystyczną.
Jesteśmy dumni z tego, że w szczególności młode osoby podejmują się wysiłku, który nie jest nastawiony na własną korzyść. Wiemy, że przyczyni się to do rozwoju naszej społeczności i budowy odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
Wdzięczni za okazane serce składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do dalszej współpracy.
Zespół GOPS
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Oświata

„Językowa Corrida”
O tym doskonale wiedzą zapewne i nauczyciele, i uczniowie: rok szkolny 2009/2010 został ogłoszony Rokiem
Historii Najnowszej. I właśnie w tym duchu 2 grudnia
w Szkole Podstawowej w Liszynie odbyła się ósma edycja konkursu „Językowa Corrida”.
W gościnnych murach liszyńskiej
szkoły spotkali się uczniowie i ich opiekunowie z podstawówek w Słupnie,
Święcieńcu i oczywiście gospodarze
z Liszyna. - Kochane dzieci, macie to
szczęście, że możecie uczyć się takiej
historii, jaka ona była naprawdę. My żyliśmy w czasach, w których wiele rzeczy
celowo się pomijało – witała wszystkich
przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie
Elżbieta Kuchta.
W zmaganiach wzięły udział trzy
sześcioosobowe drużyny. Najpierw zostały zaprezentowane prace indywidualne dzieci dotyczące miejsc pamięci

narodowej w gminie Słupno. Po nich
przyszedł czas na serię pytań z języka
polskiego i historii. Oczywiście, każdy
problem został rozwiązany błyskawicznie, a młodzi ludzie mogli pochwalić się
swą wiedzą.
Ciekawe, jaki byłby procent poprawnych odpowiedzi, gdybym zadała Państwu pytania: gdzie zaczęła się II wojna światowa, co zostało zbombardowane pierwsze - Westerplatte czy Wieluń?
Uczestnicy konkursu nie mieli wątpliwości – Wieluń! Przypomnijmy: 1 września 1939 r. już o 4.30 cywilny posterunek Ligi Obrony Przeciwpowietrznej

Miejsce spoczynku 20 Polaków ofiar terroru hitlerowskiego w 1942 r. W Słupnie

spostrzegł szyk niemieckich samolotów, a o 4.35 pierwsze bomby uderzyły
w Szpital Wszystkich Świętych właśnie
w Wieluniu.
Ale między trudnymi pytaniami były
też łatwe - po usłyszeniu melodii trzeba
było rozpoznać piosenkę, np. „Wojenko,
wojenko” albo „Serce w plecaku”.

1 Cekanowo

3 Słupno
2 Bielino
1 Pomnik poświęcony

ofiarom II Wojny Światowej w Cekanowie

2 Miejsce spoczynku 20
Polaków ofiar terroru
hitlerowskiego
w 1942 r. w Słupnie

3 Pomnik Poległych

w 1920 r. w Bielinie

Oświata
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Wszystkim dzieciom gratulujemy tak dużej wiedzy z zakresu historii i języka polskiego, a w ramach podziękowań za ich trud i pracę publikujemy trzy prace poświęcone miejscom pamięci narodowej w gminie Słupno.

Opis pomnika
w Bielinie

CEKANOWO
14 VII 1994 r.

W Bielinie na skraju lasu, przy
drodze powiatowej, znajduje się
pomnik. Jest on poświęcony bohaterom z gminy Bielino poległym
w 1920 roku. Pamiątkowa tablica została znaleziona i odnowiona 19 sierpnia 2001 r. W tym dniu
w naszej miejscowości była wielka uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Pomnik jest wykonany z czerwonej cegły. Ma kształt prostokąta o wysokości 165 cm. Na środku
pomnika znajduje się biała tablica.
Jest ona przymocowana złotymi
śrubami.
Na niej wypisano w dwóch rzędach 19 nazwisk. Całość zapisana
jest złotymi, nieco wyblakłymi literami. Ta pomnikowa budowla znajduje się na tle sosnowego lasu.
Cały ten obelisk najładniej prezentuje się jesienią. Powstał, aby
uczcić poległych w 1920 r. bohaterów. Nakazuje on również, aby
następne pokolenia pamiętały
o naszej historii. Miejsce to jest
zawsze zadbane, stoją tam kwiaty, płoną znicze. Mieszkańcy Bielina są dumni z tego pomnika, każdy szanuje i pilnuje tego miejsca.
Warto mieć więcej takich pamiątek, żeby uczcić śmierć poległych w walce i chociaż w taki sposób podziękować im za to, że Polska jest wolnym krajem.
Bartek Jankowski
Szkoła Podstawowa w Liszynie
Opiekun Jolanta Borowska

Pomnik ten powstał w 1994
roku ku czci Antoniego Zalewskiego, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został
zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
Głównym inicjatorem i sponsorem
postawienia pomnika była Irena
Pyszko. Mieszkańcy Cekanowa
uznali tę inicjatywę za sposobność, aby umieścić w tym miejscu drugą tablicę z nazwiskami
osób z Cekanowa, które poniosły śmierć w obronie ojczyzny,
w czasie II wojny światowej.
Takie oto napisy widnieją na
dwóch pamiątkowych płytach pomnika:
„W tym miejscu w dniu
14.XI.1945 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa Antoni Zaleski,
działacz Polskiego Stronnictwa
Ludowego”.
Ludowcy Ziemi Płockiej
„Oddali życie, byś mógł godnie
żyć”.
Ś.† P.
Jakubowski Henryk
Kalinowski Antoni
Korytkowski Maksymilian
Koziciński Albin
Lewalski Ludwik
Przybysz Kazimierz
Świderski Stefan
Wochowski Wacław
Zaleski Jan
Cekanowiacy
AD 14.VIII.1944 r.

SŁUPNO
Jednym z najciekawszych historycznych miejsc w gminie Słupno jest pomnik z dwudziestoma
pięcioma nazwiskami poległych jej
mieszkańców, którzy zginęli podczas hitlerowskiej okupacji. Pomnik jest położony w bardzo zacisznym miejscu, w małym lasku.
Zewsząd słychać śpiew ptaków,
a w pogodne dni między gałęziami drzew przedzierają się promienie słońca. To historyczne miejsce
znajduje się niedaleko pobliskiej
plebanii, przy której w 2006 roku
został posadzony Dąb Papieski.
Pomnik jest bardzo stary,
w niektórych miejscach porośnięty mchem. Do zabytku prowadzi
pięć schodków, ponieważ jest on
na lekkim wzniesieniu. Składa się
z pięciu wielkich płyt. Na środkowej
płycie jest wielki czarny krzyż z Jezusem. Tablica jest bardzo ważną
częścią całego miejsca, jest czarna, zaś nazwiska są białe.
Myślę, że pomnik jest bardzo
pięknym zabytkiem w naszej gminie, powinniśmy być z niego dumni.
Oddaje on cześć poległym mieszkańcom Słupna i jego okolic. Uważam, że będąc w tym miejscu każdy z nas odczuje grozę II wojny
światowej i cierpienie ludzi żyjących w tym okresie. Patrząc na
pomnik czuję, że jestem patriotką, wtedy ogarnia mnie ogromna
duma, że jestem Polką.
Sandra Chabowska
Klasa VI
Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Opiekun Renata Adamkiewicz

Głos Słupna
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Oświata

„Sprzątanie świata – P
Jak co roku wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej im. abp. A. J.
Nowowiejskiego w Słupnie ochoczo przystąpili do zadań związanych
z realizacją akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Pomagajmy Ziemi
– codziennie”. Z tej okazji w szkole
został zorganizowany ogromny happening – to była świetna zabawa połączona z nauką.
Głównym koordynatorem akcji
„Sprzątanie Świata” na terenie naszego powiatu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. W ramach tego przedsięwzięcia
RCEE ogłosiło konkurs na najlepszą kampanię „Wygrać z azbestem”,
w której nasza szkoła wzięła udział.
Uczniowie nakręcili film o azbeście
i zagrożeniach związanych z jego
użytkowaniem. Efektem było uzyskanie tytułu laureata konkursu realizowanego na terenie województw:
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Jesteśmy z tego
dumni. Nagrodą rzeczową dla szkoły
był wysokiej klasy cyfrowy aparat fotograficzny.

Ekologiczne prezentacje uczniów

Ognisko kończące akcję „Sprzątanie Świata”

Odbieramy nagrodę
konkursu ekologicz

Oświata

Polska 2009”
– 18-20 września

ę, zostaliśmy laureatem
znego „Wygrać z azbestem”

Rozpoczęcie akcji „Sprzątanie Świata ” na terenie
Szkoły Podstawowej w Słupnie

13 Głos Słupna
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Oświata

Miejsce zabaw

w Szkole Podstawowej w Święcieńcu

Od 1 września dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej realizują nową podstawę

programową kształcenia ogólnego. Bardzo istotne jest, aby możliwie łagodnie wprowadzić dzieci w naukę szkolną, uwzględniającą również edukację
fizyczną i zdrowotną. Konieczne staje
się stworzenie w szkołach warunków
do pracy z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym.
Po zapoznaniu się z Uchwałą Rady
Ministrów nr 112/2009 z 7 lipca 2009 r.
w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia,
opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie „Miejsca zabaw w szkole” w ramach
programu „Radosna szkoła”.
Najważniejszym celem miejsca do
zabawy w szkole jest zaspokajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu
i zabawy, które są właściwe dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym. Oraz połą-

czenie tego celu z równoczesną możliwością kształtowania koncentracji uwagi, co umożliwia wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci.
Wyposażenie
„Miejsca
zabaw
w szkole” to kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne – np. duże
miękkie klocki. Posiadają one nie tylko
walory poznawcze, ale także estetyczne;
pozytywnie oddziałują na dzieci.
Wyposażenie sali daje szansę stworzenia naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwa jest
wczesna rehabilitacja ruchowa, ćwiczenie właściwej postawy ciała i nawyków
ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji
w przestrzeni i schemacie ciała. Przygotowuje również dzieci do prawidłowego
organizowania i spędzania czasu wolnego oraz współdziałania w grupie rówieśniczej.
Izabela Tomaszewska

MIKOŁAJKI
Mikołaj to najbardziej
oczekiwany przez dzieci gość. Każdy czeka na
upragniony i wymarzony
prezent. Do tej magicznej
i pełnej wzruszeń wizyty dzieci przygotowywały
się od dłuższego czasu. W
oczekiwaniu na przybycie gościa starały się być
o wiele bardziej grzeczne,
przystroiły choinkę własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, nauczyły się
kilku piosenek i wierszy
. Upragniony gość przybył do naszej
szkoły 4 grudnia. Tegoroczna nietypowa
aura nie zmyliła Św. Mikołaja. Z powodu braku śniegu przyjechał quadem, co
zaskoczyło dzieci, ale po chwili było już
głośno i wesoło. Miłego gościa powitały
dzieci z klasy 0 i II .
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał wierszy i piosenek, a co najważniejsze - rozdawał prezenty. Wszystkie

dzieci były tak szczęśliwe, że
nawet nie zauważyły, że zawartość paczek różni się od tego,
co zamawiały w licznych listach-rysunkach kierowanych do
Mikołaja.
My zaś, pamiętając o jego
imieninach, wręczyliśmy mu
laurki.
Dziękujemy Ci Mikołaju!
Katarzyna Porębska

w Szkole Podstawowej
w Święcieńcu

15 Głos Słupna

SKARB W GMINIE SŁUPNO
FOTOREPORTAŻ

Emilia Adamkowska
Fot. Tomasz Niesłuchowski
Fot. Archiwum Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupnie

,,AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE’’, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O „Spotkaniu”, „Aniołach”
i nawet już o „Skarbie” pisaliśmy
niejednokrotnie. To trzy spektakle, które powstały dzięki wdrożeniu przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Słupnie projektu „Aktywniej przez życie”, który jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Słupnie, dzieci i młodzieży
z terenu gminy Słupno (ich wiek to
11 - 90 lat) to ogromne przeżycie.
Jeszcze bardziej niż dotąd otwierają się na świat, odkrywają
w sobie nieznane wcześniej talenty, pasję tworzenia; grupa teatralna
„A było to tak”, w której działają,
daje im szansę na samorealizację
i spełnienie. Po spektaklu uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie wręczyli własnoręcznie wykonane odznaki „Przyjaciel Domu”.

Głos Słupna
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Kultura

Kultura

17 Głos Słupna
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Ogłoszenia

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku oraz Urząd Gminy w Słupnie informuje, że
wszyscy zainteresowani szkoleniem w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, mogą zgłaszać
swój udział telefonicznie pod nr telefonu – 267-95-76 lub 267-95-81. Zaświadczenie dotyczące zakresu stosowania środków
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy jest ważne przez 5 lat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, że w roku 2010 planuje zorganizowanie następujących zajęć:

FOTOGRAFICZNO – FILMOWO – DZIENNIKARSKICH
PLASTYCZNO – MALARSKICH
EDUKACYJNO KULTURALNYCH ( wyłącznie dla dzieci do 8. roku życia )
TANECZNO – MUZYCZNO – WOKALNYCH
TANECZNO - RUCHOWYCH

•
•
•
•

•

Zgłoszeń można dokonywać maksymalnie na dwa z proponowanych zajęć.
Zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonywać wyłącznie rodzice/opiekunowie zgłaszanych.
Zgłaszać można wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkałą
na terenie Gminy Słupno.
Zgłoszeń należy dokonywać na kartach zgłoszeniowych
dostępnych w Sekretariatach Szkół oraz siedzibie GOPS
( Słupno, ul. Warszawska 26a, pok. 11-12).
Zgłoszenia zostaną poddane procesowi rekrutacji, o którego wynikach zgłaszający zostanie poinformowany indywidualnie.

•

•
•
•

•

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie GOPS od poniedziałku od czwartku w godzinach 7:15 -15:15, w piątek
7:15 – 17:00 ( Słupno ul. Warszawska 26 a, pok. 11- 12).
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 grudnia 2009 roku.
Miejsca na konkretne zajęcia prowadzone przez GOPS są
ograniczone.
Zajęcia będą odbywały się w ciągu całego roku 2010
z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Plany zajęć zostaną
podane po zerekrutowaniu uczestników.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
( 024 ) 261 – 94 – 56

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

OGŁOSZENIE
Informujemy, że od dnia 04.01.2010 roku
opiekę medyczną z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej w Gminie Słupno będzie sprawował
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CM
„RODZINA”.
Wszyscy zainteresowani od dnia 04.01.2010
r. oprócz Ośrodka Zdrowia w Słupnie mogą korzystać z usług w przychodni przy al. Jana Pawła II 39 w Płocku od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 - 1800 , a w sobotyw godzinach
800 – 1200.
W powyższych godzinach przyjmować będą
lekarze: interniści, pediatrzy, lekarz rodzinny.
Można również korzystać z poradni specjalistycznych mieszczących się przy al. Armii Krajowej 21 w Płocku, lok. 4, tel. 024 366 29 00 oraz
z rehabilitacji leczniczej przy al. Armii Krajowej
21 w Płocku, lok. nr 2, tel. 024 367 69 65.
Mieszkańcy, którzy są chętni do korzystania z
usług winni złożyć nowe deklaracje, które można
pobrać u sołtysa lub od dnia 04.01.2010 r. bezpośrednio z Ośrodka Zdrowia w Słupnie.
Dyrekcja NZOZ CM
RODZINA

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Przebudowa
ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego
i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie
wraz z infrastrukturą”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Całkowita wartość projektu – 6 719 707,83 zł
Wkład Unii Europejskiej : 85 % tj. - 5 711 751,66 zł
Beneficjent – Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Budowa ul. Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie,
budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej
w Słupnie oraz Lazurowej
i Poziomkowej w Cekanowie,
budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej
do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Całkowita wartość projektu – 6 312 577,77 zł
Wkład Unii Europejskiej : 85 % tj. - 5 365 691,10 zł
Beneficjent – Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

Sport

Ruszajmy się!
Jesienna deszczowa pogoda nie zachęca do spacerów, jazdy na rowerze czy
biegania. Jednak jestem przekonany, że ci z Państwa, którzy się nie przejmują tymi
trudnościami i korzystają z urokliwych terenów leśnych i nadwiślańskich (szkoda,
że tak często zaśmiecanych!!!), nie żałują, grypy się nie boją i dobrą formę trzymają. Jeszcze niezdecydowanych zachęcam, by korzystali z każdej formy ruchu. Jeśli
nie na terenach otwartych, to w sali sportowej w Słupnie, na pływalni Podolanka
i na już otwartym lodowisku w Płocku.
Korzyści płynące z aktywnego trybu życia bez względu na wiek są nie do przecenienia i zostały już zauważone i opisane w „Radach tyczących zachowania zdrowia i życia” Ignacego Piotra Legatowicza w 1868 r.:
Zdrowie u tych w lepszym stanie,
Co zwykli wietrzyć mieszkanie.
Do końca życia z początku
Ani nie jedz, ani nie pij wrzątku.
W przeziębieniu i zmartwieniu
Bądź wstrzemięźliwy w jedzeniu.

Kto nie jadł, ten nie żałował
Kto jadł, przechorował.
Niż wiele, raczej jedz mało,
By Ci jeszcze jeść się chciało.
Ostrych trunków nadużycie
Wątli siły skraca życie.
Jeśli chcesz zdrów żyć wiek cały,
Zimnego nie pij spotniały.
Pokarm dobrze nie przeżuty
Sprawia bóle jak zatruty.

Bieg jesieni 2008

Suknia jak izba dogodna
Niezbyt ciepła, niezbyt chłodna.
Dobrze za lekarza zgodą
Oblewać się zimną wodą.

Niektóre z tych porad radzę wziąć sobie
do serca szczególnie w okresie świąteczno–noworocznym, a dodam jeszcze za
Jerzym Skarżyńskim - biegaczem, autorem książki „Biegiem przez życie” - bardziej współczesne porady:
Czy Ci chce się, czy nie chce się
Biegiem bądź co dwa dni w lesie.
Dla zdrowia niech Ci się w pamięci
zmieści
Metoda 3 x 30 x 130.

Bieg jesieni 2007

Głos Słupna

Dyrektor SP w Słupnie Jerzy Ogonowski i organizator biegów Andrzej Chrzanowski

Dla niezorientowanych 3 x 30 x 130
to 3 razy w tygodniu 30 minut spokojnego biegu przy tętnie nie przekraczającym 130 uderzeń na minutę.
Życzę Państwu Wesołych Świąt i re-

Częste mycie nóg, rąk i twarzy
Zdrowiem i humorem darzy.
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alizacji choć części porad dotyczących
zdrowego stylu życia w Nowym Roku
2010.
Andrzej Chrzanowski
Fot. Maciej Kowalski

Wieści parafialne
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Gęsiej skórki można dostać od samego patrzenia. Temperatura około 5 stopni Celsjusza, zimno, że ho ho… ale nie Adamowi Zbyszewskiemu (czwarty od lewej) z klubu płockich morsów, kierownikowi hali sportowej w Słupnie. Niestraszna mu żadna grypa.
Na zdjęciu rozpoczęcie sezonu kąpielowego nad zalewem Sobótka.

Fot. Tomasz Niesłuchowski, „Gazeta Wyborcza Płock”

Głos Słupna

