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„To już pora na wigilię to już czas
a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas
a tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść
bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.
(…) Gwiazdo Betlejemska prowadź go przez świat
żeby razem z nami przy tym stole siadł …
(…) Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad
daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
bo samotny nikt nie może
zostać dziś.”
tekst Wanda Chotomska
wykonanie Zbigniew Preisner

Mieszkańcom Gminy Słupno życzymy,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były pięknym niezapomnianym czasem,
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych.
A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie dużo optymizmu
i wiary w pogodne jutro
oraz pomyślność w realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski

Sesje Rady Gminy
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w IV kwartale 2011 r.
Od ukazania się ostatniego Biuletynu „Głos Słupna” Rada Gminy obradowała
na dwóch sesjach.
XI Sesja
XI sesja Rady Gminy w Słupnie odbyła się w dniu 17 października 2011 r. i w czasie tego posiedzenia zostało podjętych
12 uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady
Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata
2011 – 2014; zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słupno na
2011 r.; określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą
w Cekanowie; określenia formularzy – deklaracja na podatek
rolny, leśny i od nieruchomości oraz załączników do deklaracji
– dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych; określenia wzoru formularzy „informacja w sprawie podatku” rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz załączników do informacji – dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych;
zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie; zmiany Uchwały Nr 70/VIII/07 Rady Gminy
w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno; zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego;
nadania nazw ulicom we wsi Cekanowo gm. Słupno; nabycia
gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako działki nr 121/5
i 121/8 o łącznej pow. 0,1098 ha; nabycia gruntu położonego
w Cekanowie oznaczonego jako działki nr 273/4 i 274/7 o łącznej pow. 0,0698 ha; uchylenia uchwały Nr 48/VI/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie oddania
w użytkowanie na rzecz Park Sport Sp. z o. o. z siedzibą 09-410
Płock, ul. Czwartaków 18/11 reprezentowanej przez Bogdana
Zalewskiego i Lecha Mikołajewskiego – części nieruchomości
położonej w Starym Gulczewie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/4 w obrębie PGR Gulczewo.

XII Sesja
Kolejna XII Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 14 listopada 2011 r. i głównym jej punktem było przyjęcie projektu
Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012. Poza tym radni oprócz zmian w tegorocznym budżecie podjęli następujące
uchwały podatkowe:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku;
- w sprawie opłaty od posiadania psów;
- w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.;
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku;
a także uchwały w sprawach: ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Słupno; rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
gminy w 2012 roku; przystąpienia do sporządzenia „Zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno”; przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno;
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupno – w Słupnie; nadania nazwy ulicy we wsi Borowiczki – Pieńki gm. Słupno; nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno; przyjęcia planów pracy komisji
Rady Gminy Słupno na 2012 r.; skargi Bogusława Roberta Pęcherzewskiego.
Ponadto Rada w czasie tego posiedzenia zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupno za rok szkolny 2010/2011 oraz informacją z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
Gminy Słupno za 2010 r.
Podczas tych dwóch sesji Rada Gminy wysłuchała informacji z posiedzeń komisji za okres między sesjami oraz informacji
Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach.
30 grudnia 2011 r. planowane jest XIII posiedzenie Rady
Gminy w Słupnie, którego głównym punktem będzie uchwalenie budżetu Gminy Słupno na 2012 r.
Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta
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Subiektywny

Luty

Styczeń

przegląd roku 2011

 Ze strony internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słupnie: „Pogoda bardziej przypomina nam wiosnę,
niż zimę. Opady deszczu stały się przyczyną lokalnych
podtopień w naszej gminie, a dokładnie w Nowym Gulczewie oraz w Cekanowie. (...) strażacy z OSP w Słup-

nie pompowali wodę z zalanych działek i ulic. W działaniach
w Nowym Gulczewie wzięły udział ponadto OSP z Gulczewa,
OSP z Cekanowa a także OSP z Rogozina”.

 Szkoła Podstawowa w Słupnie uruchomiła... pocztę
walentynkową.
 Gminne eliminacje do ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej - też w szkole w Słupnie. Zwycięzcami zostali Agnieszka Wrzesień (grupa I - szkoła
podstawowa) i Adrian Różalski (grupa II - gimnazjum).
I to oni mieli później reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych.
Biorący ucział w konkursie gimanazjaliści

Marzec

 Spółdzielnia Socjalna „Opieka” rozpoczęła realizację swojego pierwszego projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („Aktywne kobiety gminy
Słupno”). Cel projektu - podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciu zatrudnionych w spółdzielni mieszkanek terenów wiejskich - poprzez kursy gastronomii,
pielęgnacji ogrodów i prawa jazdy kategorii B oraz
szkolenie na temat podnoszenia kompetencji w zakresie prawa pracy i równego traktowania.
 W poszczególnych sołectwach Gminy Słupno odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali - na kadencję 2011-15 sołtysów i rady sołeckie. Najwyższa frekwencja - w Mijakowie (prawie
45 proc.) i Miszewku-Stefanach (ponad 35 proc.). Sołtysami zostali:
- w Samborzu - Jerzy Gorzycki,
- w Borowiczkach-Pieńkach - Marianna Szczypniewska,
- w Miszewku Strzałkowskim - Wojciech Jakubowski,
- w Rydzynie - Wojciech Bielas,
- w Mijakowie - Mieczysław Chmielewski,
- w Ramutowie - Stanisław Matusiak,
- w Liszynie - Dariusz Luśniewski,
- w Barcikowie - Bożena Grzybowska,
- w Bielinie - Katarzyna Garwacka,
- w Miszewku-Stefanach - Tomasz Piórkowski,
- w Wykowie - Andrzej Sępiak,
- w Szeligach - Wioletta Kwiatkowska,
- w Cekanowie - Andrzej Ners,
- w Nowym Gulczewie - Adam Jankowski,
- w Strarym Gulczewie - Lucyna Grączewska,
- w Słupnie - Jan Stefański,
- w Mirosławiu - Anna Pietrzak.

Od lewej siedzą: sołtys wsi Stare Gulczewo Lucyna Grączewska, sołtys
wsi Borowiczki Pieńki Marianna Szczypniewska, sołtys wsi Szeligi Wioletta Kwiatkowska, sołtys wsi Wykowo Andrzej Sępiak, sołtys wsi Liszyno
Dariusz Luśniewski, sołtys wsi Bielino Katarzyna Garwacka, sołtys wsi
Nowe Gulczewo Adam Jankowski, sołtys wsi Rydzyno Wojciech Bielas

 W Klubie Integracji Społecznej w Słupnie zaczęły się zajęcia
dla 10 osób bezrobotnych z naszej gminy. Cel - przygotowanie
ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz samodzielnego
poruszania się na nim.
 Ostatni dzień karnawału w słupnowskim przedszkolu obchodzony był wyjątkowo hucznie! Pięknym księżniczkom próbowały dotrzymać kroku ekipy zwinnych Spidermanów i pomocnych Batmanów, gdzieś przemknęła - chyba na miotle - urocza
Baba Jaga, lśniły zbroje rycerzy...
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Maj

Kwiecień

 Szkole Podstawowej w Święcieńcu zostaje nadane
imię Małego Powstańca.
 Bocianie zagłębie - z tego też słyniemy. Z lokalnej
prasy: „W piątek 1 kwietnia w samo południe zadzwoniła do redakcji Ewa Sztejdur z Liszyna. - Bociany już
są. Przyleciały rano. I to od razu dwa - zameldowała. Ptasia para osiedliła się na platformie zamontowanej na słupie średniego napięcia tuż obok działki państwa Sztejdur. - Bociany przylatują tutaj od 1996 roku.
Łatwo było zapamiętać, bo to rok, w którym urodziła
się nasza córka. Od tego czasu nie było wiosny, żeby
gniazdo stało puste. Przyzwyczailiśmy się już do tych
»sąsiadów« i wyglądamy ich każdego roku - opowiada
pani Ewa. Tym razem bociany wystawiły cierpliwość
mieszkańców Liszyna na próbę i kazały na siebie czekać dłużej. Przed rokiem przyleciały już 25 marca”.

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu im. Małego Powstańca

 Ruszył projekt „Razem łatwiej” realizowany w partnerstwie
przez gminę Jakubów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie - w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno. Gospodarzami byli tym razem strażacy
z Cekanowa. Szczególne podziękowania za długoletnią
pracę odebrali były prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupnie Eugeniusz Pstrągowski oraz kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej Władysław Adamczyk.

Przemarsz pododdziałów strażackich. Obchody Dnia Strażaka połączone
z 10-leciem Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno

Czerwiec

 Rekreacyjny Bieg Wiosny w Słupnie. Ok. 150 osób
pokonywało w prażącym słońcu 9 lub 3 km albo 100 m
(przedszkolaki). - Jesteście bohaterami - komplementował ich na mecie Andrzej Chrzanowski, wielki fan
biegania. Każdy dostał koszulkę i medal w kształcie
podkowy, dla najlepszych były puchary. Do udziału w
imprezie zaprosili Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”, Urząd Gminy w Słupnie i Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej.
 Reprezentacja naszej gminy wzięła udział w Samorządowym Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin
w Bodzanowie. Wystąpiliśmy w turnieju siatkówki,
w którym dotarliśmy aż do finału, rzucaliśmy ringo,
biegaliśmy na nartach po trawie, strzelaliśmy do celu,
rzucaliśmy piłką do kosza. Nasi sportowcy spisali się
na medal. Podobnie jak uczniowie Szkoły Podstawowej
w Święcieńcu, którzy przygotowali superprezentację
gminną. Jej współautorami byli radni, którzy pokazali
plenerową sesję rady gminy z przymrużeniem oka.
 Festyn „Czerwiec Aktywnych Społeczności” organizowany głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury oraz Parafię św. Marcina
w Słupnie. Podziwialiśmy najmłodszych artystów z naszych szkół i warsztatów, uczestnicy domów pomocy
społecznej prezentowali swoje dzieła: obrazy, rzeźby,
serwety itp. Świetnie bawiliśmy się podczas zawodów
sołeckich i w trakcie występu gwiazdy - kabaretu NeoNówka.

Turniej Miast i Gmin w Bodzanowie

Czerwiec Aktywnych Społeczności 2011
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Lipiec

 Wystartował Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s
w Cekanowie. I od razu zaprosił na cykle zajęć: m.in.
fotograficzno-filmowe, plastyczno-malarskie, muzyczne, wokalne, taneczno-ruchowe.
 Festyn Gminny i Zawody Strażackie w Wykowie.
Ależ było atrakcji - i dla dzieci (m.in. zjeżdżalnia, walki sumo, segwaye, zorbing), i dla dorosłych (występy
orkiestr dętych, zabawa taneczna i przede wszystkim
koncert gwiazdy - zespołu Skaldowie).
A w zawodach strażaków-ochotników pierwsze miejsca zajęli:
- OSP Miszewko Strzałkowskie - drużyny męskie,
- OSP Gulczewo - drużyny kobiece,
- OSP Słupno - drużyny młodzieżowe.

Wrzesień

 Na odcinku od drogi krajowej nr 62 w Słupnie do
osiedla Krzelewo zakończyła się budowa nowej drogi ze ścieżką pieszo-rowerową, nowym oświetleniem
i oznakowaniem.. Na jej budowę 700 tys. zł przeznaczył powiat płocki, pozostałą część - ponad milion zł
- nasza gmina. - To przykład doskonałej współpracy
między gminą, wójtem Stefanem Jakubowskim a powiatem - komentował Piotr Zgorzelski, wówczas starosta płocki, dziś poseł.
W tym czasie trwają jeszcze inne inwestycje, np. budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje
Boisko Orlik” przy Szkole Podstawowej w Liszynie.
 Oddanie do użytku nowego budynku Przedszkola
Samorządowego w Słupnie. „Gazeta Wyborcza” pisała
o nas: „Od progu powitały nas wspaniałe dekoracje korytarzy zrobione z papieru, bibuły i innych najróżniejszych materiałów plastycznych. W zachwyt wprowadziły ogromna kolorowa ważka uwieszona po sufitem
czy jesienne liście (z papieru) poprzyklejane na oknach.
Dyrektorka »Niezapominajki« Ewa Stańczak (...) znalazła czas, by nas oprowadzić po placówce. Budynek
ma trzy kondygnacje - przyziemną, parter i jedno piętro. Na samym dole znajdują się m.in. kuchnia, sale dydaktyczna i gimnastyczna. Jest tu też łazienka dla dzieci
z nisko usytuowanymi umywalkami, sedesami, nawet
brodzikiem z prysznicem. Co ciekawe, drzwi z łazienki
prowadzą bezpośrednio na plac zabaw, który znajduje
się z tyłu obiektu, na terenie położonym znacznie niżej
niż wejście frontowe. Jest to o tyle ważne, że maluch,
który chce skorzystać z toalety, nie musi wędrować dookoła przedszkola do głównego wejścia. Plac zabaw
z jednej strony graniczy z boiskiem szkolnym, z drugiej
- z prywatną posiadłością z ładnym oczkiem wodnym.
Oczywiście teren przedszkola jest solidnie ogrodzony. Wracamy do wnętrza placówki. Oprócz standardowych sal (morelowej, niebieskiej, zielonej, różowej),
znajduje się tu także m.in. sala do zajęć indywidualnych z komputerem i miejscem do ćwiczeń z logopedą. Jak wyjaśnia Ewa Stańczak, akurat tu dekoracje są
zbyteczne, ponieważ niepotrzebnie rozpraszałyby uwagę dziecka np. nadpobudliwego. Do »Niezapominajki«
uczęszcza ponad 170 kilkulatków, które są podzielone
na siedem oddziałów. Po dwa oddziały stanowią 3-latki, 4 - i 5-latki oraz 6-latki. Jeden zajmują tylko dzieci 4-letnie. Każda grupa ma swoją salę i swoją nazwę.
Są Pszczółki, Stokrotki, Żabki, Słoneczka. Dyrektorka przypomina, że do tej pory było sześć oddziałów,

Koncert Zespołu Skaldowie, festyn w Wykowie, lipiec 2011

Ówczesny Starosta Płocki Piotr Zgorzelski z Wójtem Gminy Słupno
Stefanem Jakubowskim na przebudowanym odcinku drogi krajowej 62 do
osiedla Krzelewo

kolejny udało się utworzyć właśnie dzięki nowemu budynkowi.
Przedszkole było potrzebne, ponieważ dotychczas dwie grupy
funkcjonowały w budynku gminnym, a pozostałe cztery w szkole podstawowej. Poza tym w gminie przybywa młodych małżeństw, więc jej władze chcą, by każde mieszkające tu dziecko
miało dostęp do edukacji przedszkolnej. Nowa siedziba »Niezapominajki« o łącznej powierzchni użytkowej prawie 1,5 tys.
m kw. powstała w ciągu ok. 1,5 roku, kosztowała ponad 6 mln zł
i w całości została sfinansowana z budżetu gminy Słupno”.

Uroczyste otwarcie przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Od lewej
Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie Elżbieta Kuchta, Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski, Dyrektor Przedszkola „Niezapominajka” Ewa Stańczak,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz przedszkolaki

 A tym razem „Tygodnik Płocki”: „A było to tak: w NovymKinie Przedwiośnie spotkali się aktorzy i widzowie, aby wspólnie obejrzeć dwie produkcje filmowe, zrealizowane przez Piotra
Bałę. To, że aktor płockiego teatru dramatycznego robi film, nikogo nie dziwi; że grają w nim podopieczni Gminnego Ośrodka
Pomocy w Słupnie – też nie, bo już mieliśmy okazję zobaczyć

Wrzesień

Kalendarium
ich na ekranie; że towarzyszą im płockie vipy to również nic nowego. Fantastyczna jest natomiast fabuła
komedii, w której Płock opanowuje klan miłośników
ciężkiego grania, posługujących się tajemniczym pozdrowieniem: »heja bazyleja!«. Na niedzielnym pokazie na dużym ekranie zobaczyliśmy dwa filmy. Jeden
miał już swoją premierę wcześniej, drugi pokazano
po raz pierwszy. Obie produkcje zostały zrealizowane
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w ramach projektu »Aktywniej przez życie«, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biorą w nim udział m.in. aktorzy-amatorzy
z działającej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie grupie »A było to tak« oraz dzieci i młodzież – mieszkańcy gminy Słupno. Amatorów wspierają w niewielkich rólkach
aktorzy profesjonalni i przedstawiciele świata polityki, kultury,
mediów, duszpasterze”.

Grudzień

Listopad

 Przedszkolaki ze Słupna uczciły rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r. uroczystym apelem.
 Odbiór końcowy ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej.
 Zakończył się II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Cekanowie o długości ponad 6,5 tys. mb. (dzięki
temu będzie można przyłączyć ok. 120 posesji).
 Odebrano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy
Ketlinga w Nowym Gulczewie, gmina Słupno”.
Szczegóły str. 9

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny
Ośrodek Kultury zaprosiły m.in. mieszkańców naszych
miejscowości, uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy na uroczyste spotkanie wigilijne w hotelu TiM w Cekanowie. Wystąpiły dzieci ze świetlic
wiejskich i z warsztatów prowadzonych przez GOK.
oprac. Emilia Adamkowska

Lokalna poetka Anna Włochowska łamie się opłatkiem

GODZINY PRACY URZĘDU
Od dnia 1 stycznia 2012 roku Urząd Gminy w Słupnie będzie pracował od poniedziałku do piątku
w następujących godzinach:
Poniedziałek
7.00 – 15.00
Czwartek
7.00 – 15.00
Wtorek 		
7.00 – 15.00
Piątek		
8.00 – 16.00
Środa		
7.00 – 15.00
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Nowości w Szkole Podstawowej w Słupnie

Zdrowe odżywianie,
kolorowy angielski
i sport
Co łączy te trzy bardzo różne – zdawałoby się – odległe zagadnienia? Odpowiedź jest prosta – Szkoła Podstawowa w Słupnie. W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie mogą uczestniczyć w trzech
innowacjach pedagogicznych. Wszystkie powstały w wyniku potrzeb środowiskowych i cywilizacyjnych. Drugi rok prowadzona jest klasa promująca zdrowe odżywianie, klasę pierwszą mamy z rozszerzonym językiem angielskim, zaś klasa czwarta jest o profilu sportowym.
pomoże uczniom w przyszłości dokonywać właściwych wyborów w tej dziedzinie.

Już w roku ubiegłym pani Brigida Siedlecka stworzyła klasę innowacyjną zatytułowaną: „Promocja zdrowia
– zdrowe odżywianie”, jest ona kontynuowana w tym roku. Duża grupa dzieci dokonuje niewłaściwych wyborów
produktów spożywczych, pomijając te,
które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Uczniowie
w ramach drugiego śniadania przynoszą najczęściej słodycze, chipsy, słodkie napoje gazowane. Rzadko sięgają
po owoce i warzywa. Pani Brigida od lat
promuje wśród uczniów zdrowe odżywianie, a od dwóch lat w innowacyjnej
klasie swoją pasję połączyła z pracą realizując zadania wynikające z realizacji
podstawy programowej i programu wychowawczego. Dzieci na zajęciach przygotowują: gazetki, inscenizacje, poznają
wartościowe produkty spożywcze mające i wspólnie ustalają zasady zdrowego
odżywiania. Najwięcej radości przynosi wspólne przygotowywanie posiłków.
Gdy wszystko jest gotowe można zaprosić uczniów z innych klas.
Mamy nadzieję, iż tak wcześnie rozpoczęta promocja zdrowego odżywiania

„English is fun – kolorowy język angielski” to kolejna nowość dla klasy I a.
Autorami projektu są Marzena Melkowska i Sławomir
Chwiałkowski.
Głównym celem innowacji jest efektywne nauczanie
języka angielskiego. Dzieci,
mimo że szybko się uczą, to także szybko
zapominają. Stąd potrzeba ciągłego powtarzania przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych treści. Poza obowiązkowymi
dwiema godzinami języka angielskiego
również zajęcia plastyczne są prowadzone
w tym języku. Dodatkową godzinę zajęć,
której celem jest poszerzanie słownictwa
z życia codziennego prowadzi osoba, dla
której język angielski jest językiem ojczystym tzw. native speakera, w tym celu
nawiązano współpracę z Centrum Edukacji Orlen. Autorzy
programu
maja
nadzieję, że innowacja spełni oczekiwania rodziców
a przede wszystkim da dzieciom
solidne postawy
znajomości tego
języka.
Szkoła Podstawowa w Słupnie,
to jedna z najbardziej usportowionych
placówek
powiatu płockiego. Położona jest
Klasa I a

w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, rzeki
Wisły oraz jeziora „Białobrzegi”. Obecnie posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę
sportową, w skład której wchodzą m.in.
hala sportowa, sala gimnastyczna oraz
wielofunkcyjne boisko do lekkiej atletyki i gier zespołowych. Uczniowie szkoły
cyklicznie uczestniczą w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, gdzie regularnie od kilku lat zajmują
pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych powiatu płockiego. Dominują w takich dyscyplinach
jak: koszykówka, siatkówka, lekkaatletyka i piłka ręczna. Potwierdzeniem tego są
liczne dyplomy oraz puchary zdobyte na
szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.
Należy podkreślić, że liczba wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły
jest niewielka i oscyluje w granicach 160
uczniów. Oznacza to, że zaangażowanie
wychowanków w sport szkolny jest bardzo wysoki, a wymiar powyższych sukcesów szczególny. W bieżącym roku szkol-

Nowości w Szkole Podstawowej w Słupnie
nym klasa czwarta również posiada
specyficzny profil aktywizujący wielu
uczniów - jest nim sport, a szczególnie
siatkówka i ogólnie lekkoatletyka. Autor innowacji Waldemar Kaczorowski
jako cel podaje aktywizacje dzieci mające predyspozycje sportowe do wyżej
wspomnianych dyscyplin. W projekcie
uczestniczą uczniowie na zasadzie dobrowolności. Program jest realizowany na dwóch dodatkowych godzinach
zajęć sportowych. Poza tym uczniowie
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mogą się sprawdzić na zawodach sportowych oraz
w lidze międzyszkolnej,
a należy nadmienić, iż od
wielu lat osiągają znaczące
sukcesy sportowe.
Miejmy nadzieję, że
każdy z tych programów
da uczestniczącym w nim
uczniom solidne podstawy
do pełnego rozwoju.
Klasa IV

Zakończone inwestycje
1. 28.11.2011 roku dokonano od-

bioru końcowego zadania pn „Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w
Cekanowie”. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego
w ul. Bukowej, Ceglanej, Chabrowej,
Św. Huberta, Ustronie, Mazowieckiej,
Królewskiej, Wiśniowej, Biedronki,
Lawendowej i Promiennej o łącznej
długości 6.503,10 mb w tym: PVC Ø
200- 4.116 mb; PVC Ø 160- 642mb;
PE Ø 90-602 mb, PE Ø 63- 1 132 mb
wraz z montażem 7 przepompowni
ścieków.
Całkowita wartość zadania
- 2 185 710 zł. Na realizację projektu
Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno uzyskała dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 1.421.600,00 zł.

Mieszkańcy ww ulic, do których
wybudowano przyłącza w granicy pasa
drogowego w celu budowy przyłącza
na odcinku od granicy działki do studni rewizyjnej na posesji winni wystąpić
do Referatu Rolnictwa, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
w Słupnie o wydanie warunków technicznych przyłączenia (tel. 24 267 95 75).

2.

W dniu 29.11.2011r dokonano odbioru końcowego zadania „Przebudowa
ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm.
Słupno wraz z budową sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2012”.
Zakres wykonanych prac obejmował:
- jezdnię o nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 486,60 mb
- chodnik szer. 1,50 mb i długości 435,9
mb,
- ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 mb i dł.
449,3 mb

- sieć kanalizacji deszczowej o dł. 362,20
mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200300 o dł. 201,90 mb
- sieć wodociągową o dł. 94,23 m.
- przebudowę linii telefonicznej o łącznej dł. kabli 715 m. Całkowita wartość zadania wyniosła – 1 373 339,19
zł w tym dotacja budżetu państstwa
– 574654,00 zł,
- dofinansowanie Powiatu Płockiego
–  20 000,00zł,
- budżet Gminy Słupno – 778 685,19 zł.

3.

W dniu 15.11.2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Budowa oświetlenie ulicy Ketlinga
w Nowym Gulczewie, gmina Słupno”.
W ramach zadania zamontowano 12 szt.
słupów oświetlenia ulicznego za kwotę
– 48 577,08 zł.
Przygotowała:
Krzysztofa Barszczewska

Karnawa³ ju¿ blisko

WYPO¯YCZALNIA

strojów
z bajek
dla dzieci

zaprasza

Slupno, teL. 694 671 300

Głos Słupna

10

Rozmowa

Zapałki bez łebków, czyli
„to nie jest słomiany zapał”
Chorwacki Stadion Poljud budował rok
i dziewięć miesięcy. Zużył 35 tys. zapałek
- tak okazałej repliki obiektu sportowego
w Polsce prawdopodobnie nikt jeszcze
nie wykonał. Ma na koncie bujany
fotel, wziął się za jednego z bohaterów
„Rodziny Addamsów”, myśli o motocyklu
z obracającymi się kołami. A wszystko,
oczywiście, z zapałek

Rozmowa
Emilia Adamkowska: Co
można zrobić z zapałek?
Maciej Szostek: Wszystko.
OK., prawie wszystko, Domy,
wieżowce, kościoły, mosty,
meble...
... i stadiony. To dzięki nim
głośno o Tobie nie tylko w
Słupnie i nie tylko w Płocku.
Rok temu była u Ciebie
publiczna telewizja, pisały
gazety, jesteś popularny na
YouTube - podobno kogo na
nim nie ma, ten nie istnieje.
Krótko mówiąc: sława, drogi
Maćku, sława.
- Bez przesady. No ale
rzeczywiście, mam za sobą kilka
wywiadów dla mediów.
Od zawsze interesowałeś się
modelarstwem? A może jako
dziecko miałeś zupełnie inne
hobby?
- Nawet 10 godzin dziennie
potrafiłem spędzić przed
komputerem. Dopiero dzięki
modelarstwu zmieniłem sposób
życia. Na bok poszły gry, które
zżerały mnóstwo czasu, teraz
starcza mi go na wszystko. Na
pracę, szkołę, nie zaniedbuję
rodziny, dziewczyny. No i rzecz
jasna, znajduję wolne chwile, by
zająć się zapałkami.
Jak to się z nimi zaczęło?
- Najpierw, jeszcze przed
zapałkami, były domki
z kartonów. W pierwszej
kolejności wziąłem na warsztat
dom sąsiadów, potem nasz,
wykonałem go już zgodnie
z planem budowy. Wreszcie
zrobiłem kostkę z zapałek,
a jednocześnie kolega pokazał
mi jedyne w Polsce forum
internetowe poświęcone
zapałkowemu modelarstwu [dla
zainteresowanych: www.forumzapalki.eu - red].

Angielski Falmer Stadium

Baltic Arena w Gdańsku

„Dom czy kostka - co to za
wyzwanie. Zbudować stadion
- to byłoby dopiero coś” pomyślałeś tak siebie?
- Może nie do końca tak, ale coś
w tym jest.
Przygotowywałeś się w
jakiś szczególny sposób?
Czytałeś fachową literaturę,
przeglądałeś internet?
- Pewnie że tak. Odkryłem przy
okazji pewną prawidłowość: inni
modelarze wybierają stadiony

Dokończenie na s. 12

Stadion Poljud w Splicie
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Rozmowa

znanych klubów sportowych.
Ja z kolei szukałem obiektu
o jak największym stopniu
skomplikowania. Nie mógł być
zbyt prosty, jego atutem musiała
być interesująca bryła.
Twój pierwszy zapałczany
stadion to...
- ... Baltic Arena w Gdańsku
[uznawana za jeden
z najpiękniejszych stadionów
na świecie, będzie miejscem
zmagań piłkarzy podczas Euro
2012 - red]. Ciekawostka: moja
była gotowa wcześniej niż jej
pierwowzór. Drugi to angielski
Falmer Stadium, na którym
swoje mecze rozgrywa Brighton
& Hove Albion. Trzeci
i na razie ostatni wielofunkcyjny 35-tysięcznik,
chorwacki Stadion Poljud
[oryginał jest w Splicie, gra
tam miejscowy Hajduk - red].
Budowałem go rok i dziewięć
miesięcy, skończyłem kilka
tygodni temu, wykorzystałem
35 tys. zapałek [dla porównania:
na poprzednie - jakieś 10 tys.
- red]. Na forum modelarskim to
największy stadion z zapałek.
Banalne pytanie: jak się robi
takie cuda?
- Najpierw zbieram materiały,
wyszukuję zdjęcia, rysuję
wstępny plan. Dopasowuję
skalę, nanoszę wymiary, muszą
się zgadzać co do milimetra.
Z zapałkami też nie jest tak,
że każda się nadaje. Musi być
selekcja. Odrzucam te z sękami
i krzywe. Wreszcie mogę się
brać za samą budowę. Pierwsza
jest podstawa, potem reszta.
Czasem zdarza się, że trzeba
nanosić zmiany i wtedy plan
trochę się zmienia.
Z narzędziami też nie jest tak,
że można je kupić w sklepie trzeba je dla swoich potrzeb
ulepszyć, poprawić. Na początku
sam dopytywałem forowiczów,
prosiłem o rady ekspertów, teraz
to do mnie inni zwracają się
o pomoc.
Myślałeś o wystawie?
- Tak, nie wiem tylko gdzie
można by ją zorganizować. Ona
mogłaby nawet być wspólna
- np. chłopak z Płocka buduje
kościół, a ktoś inny, spod
Sochaczewa – trakcję kolejową.
Można na tym zarobić?
- Jak zrobiłem pierwszy
stadion, to pomyślałem, żeby

go sprzedać. Miałem ofertę za
700 zł. Przemyślałem to sobie
i doszedłem do wniosku, że
jednak nie. Za dużo serca w to
włożyłem. Kiedyś zadzwonili
z telewizyjnego programu „Się
kręci”, zapytali ile czasu pali
się mój stadion i że oni bardzo
chętnie taki pożar pokażą.
Odrzuciłem tę propozycję.
Co jeszcze masz na koncie?
- O kostce z zapałek już
mówiłem, jest jeszcze kostka
z patyczków do szaszłyków.
I bujany fotel. Może nie ma
tego jakoś strasznie dużo,
ale to ledwie dwa i pół roku
mojej pracy. Sam fotel robiłem
miesiąc. Cóż, na efekty trzeba
czekać dość długo, to może
zniechęcać początkujących
modelarzy. Dlatego najlepiej na
początek wybrać coś prostego.
Nie wspominasz, że
fotel wygrał w konkursie
ogłoszonym na waszym
ogólnopolskim forum...
- Niedawno na forum
pozyskaliśmy sponsorów i to
od nich dostajemy nagrody,
rozkręcamy się z konkursami.
Można w nich wygrać
np. opakowanie z 10 tys.
specjalnych zapałek bez łebków.
Zbliżają się święta. Będzie
czas na zapałki?
- Oczywiście, a w takie dni jest
więcej czasu na to, by zająć się
modelarstwem.
Myślałeś o zrobieniu czegoś
świątecznego,
np. zapałkowej choinki?
- Owszem, przyszło mi to do
głowy, ale już to ktoś wykonał,
a ja nie lubię po kimś powtarzać.
Chcę mieć wszystko oryginalne.
Teraz więc zacząłem robić
„rączkę” z „Rodziny Addamsów”.
Wiosną chcę kupić motocykl
i zmierzyć się z jego małą
repliką. Z elementami
ruchomymi, czyli np.
obracającymi się kołami.
Co na Twoją pasję rodzice?
- Początkowo myśleli, że to taki
mój słomiany zapał, ale jak
skończyłem pierwszy stadion,
zmienili zdanie. Teraz, jak
ktoś nas odwiedza, to zawsze
pokazują mu moje prace.
Rozmawiała
Emilia Adamkowska

Rozmowa
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Maciej Szostek, lat 23,
kończy studia magisterskie
na Politechnice Warszawskiej
w Warszawie na specjalizacji
zarządzanie nieruchomościami
i procesami inwestycyjnymi.
Od marca br. pracuje
w Urzędzie Gminy w Słupnie.
Zainteresowania: modelarstwo
z zapałek. Słucha rocka i punk
rocka oraz lubi nasze polskie Tatry.
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Nasza młodzież

„Bezpieczna Droga do Szkoły”
- finał konkursu w Słupnie

300 dzieci - spośród 3,5 tys.(!), które
wzięły udział w eliminacjach - rywalizowało w finale konkursu „Bezpieczna
droga do szkoły”.
Na początku października finałowe
zmagania odbyły się w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.
W organizację powiatowej imprezy
zaangażowali się dyrekcja, nauczyciele
oraz uczniowie podstawówki i Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także Gminny Zespół Oświaty. Wszystko po to, by dzieci i młodzież
z klas IV-VI szkół podstawowych
i I-II szkół gimnazjalnych, reprezentujące gminy i miasta z powiatu płockiego (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży,
Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała
Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo,
Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród), mogły przystąpic do
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.
Modzi ludzie musieli się wykazać
wiedzą w trakcie egzaminu teoretycznego - czekał na nich test z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Potem chwalili się sprawnością podczas
sprawdzianu praktycznego - na rowerach musieli pokonać tor przeszkód
i slalom, oczywiście, w jak najkrótszym
czasie. Nad przebiegiem rywalizacji
czuwali policjanci z płockiej drogówki oraz egzaminator z Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.
A było się o co bić! Każdy z uczestników dostał upominek. Najlepsi zaś
- rowery i sprzęt multimedialny. Nagrody ufundowali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jerzy Kalbarczyk.
Emilia Adamkowska

Z życia gminy
To już tradycja - każdego roku w naszej
gminie obchodzone jest Święto Edukacji
Narodowej. Tym razem jego bohaterowie - nauczyciele oraz pracownicy szkół
i przedszkola wraz z dyrekcjami spotkali
się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Liszynie.
Jej uczniowie przygotowali część artystyczną. Skupili się na znaczeniu nauki i zdobywania wiedzy. I na tym, że
„stare” wcale nie musi znaczyć „złe”.
A wręcz przeciwnie - w odróżnieniu
choćby od jazdy na rolkach po szkole
czy zajadaniu się fastfoodami - bardzo
czesto bywa sprawdzone i solidne.
Zastępca Wójta Gminy Słupno Leonarda Luśniewska oraz dyrektorzy
szkół dziękowali wszystkim pracownikom szkół i przedszkola za pracę na
rzecz swoich społeczności, najbardziej
zasłużonych nagrodzili.

W uroczystości udział wzięli także:
Andrzej Kuliński - radny powiatu płockiego, Magdalena Bogucka – dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie,
Hanna Witkowska – inspektor ds. oświaty Gminnego Zespołu Oświaty, Joanna
Banasiak szefowa płockiej delegatury
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Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ewa
Kowalak – prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
i nauczyciele emeryci.
Emilia Adamkowska

GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI
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Z życia gminy

Integracja przez współdziałanie

to otwarcie na niepełnosprawność

Celem projektu jest wspólne działanie osób niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Słupno,
które pozwoli zwiększyć tolerancję
i integrację społeczną tych grup,
a także przyczyni się do niwelowania
stereotypów na temat osób niepełnosprawnej w świadomości społeczności
lokalnej.
Tytułowe współdziałanie to wspólnie realizowany kurs obsługi komputera oraz praca przy tworzeniu gazetki
parafialnej. Uczestnicy poznają kulisy
pracy redakcyjnej, tworzenia tekstów,
zdjęć oraz składu i przygotowania publikacji do druku.
W ramach projektu odbyły się
również spotkania z psychologiem
stymulujące rozwój tolerancji i integracji społecznej – zmiana wizerunku
osoby niepełnosprawnej.
Celem spotkań było poznanie się
i wzajemna akceptacja grup uczestni-

czących w projekcie
oraz wzrost empatii
i zrozumienie problemów innych ludzi. Poruszane były
tematy izolacji w
środowiskach wiejskich, łamania stereotypów wizerunku
młodzieży, zmiana
sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych. Formą
pracy podczas spotkań były gry i zabawy integracyjne
dyskusja oraz pogadanki. Zajęcia odbywały się na terenie
budynku Partnera projektu – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
oraz budynku wnioskodawcy.
Mamy nadzieje, że zrealizowanie
tych spotkań przyczyniło się do realiza-

cji celu głównego projektu i pomoże we
wspólnym działaniu, jakim jest redagowanie nowopowstającej gazetki parafialnej przez beneficjentów projektu „Integracja przez współdziałanie to otwarcie
na niepełnosprawność”.

Koncert w kościele św. Marcina
W niedzielę 23 października 2011 roku
w kościele św. Marcina w Słupnie odbył się program słowno – muzyczny
„Le Porte Di Roma” w wykonaniu solistów operowych Teatru Wielkiego
z Łodzi – Agnieszki Białek – mezzo-

sopran, Sylwii Nowickiej – sopran i Zbigniewa Rymarczyka - akompaniatora.
Koncert na cześć Jana Pawła II, podczas
którego wspominaliśmy człowieka, który swoją obecnością odmienił oblicze
Ziemi. W tym szczególnym programie

artyści oddali hołd największemu z Polaków, sięgając zarówno po słowo mówione, jak i śpiewane. Koncert zorganizowany został przez Gminny Ośrodek
Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz
Parafię św. Marcina w Słupnie.
Opr. Paulina Drajkowska

aerobik

GOK Słupno zaprasza wszystkie chętne osoby dorosłe na zajęcia, które są prowadzone
w miejscowościach:
• Borowiczki - Pieńki – wtorek, godz. 18.00-19.00,
• Słupno – środa, godz. 17.00 – 18.00,
• Cekanowo – poniedziałek, godz. 17.30 – 18.30 oraz środa, godz.18.15 – 19.15.
Szczegółowych informacji udziela P. Paulina Drajkowska pod numerem telefonu
24 386-27-56.
Opr. Agnieszka Serafimowicz

NAUKA tańca

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie wraz z Agencją Artystyczną Czysta
Forma zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia taneczne – HIP HOP DANCE i BREAK
DANCE. Zajęcia prowadzić będzie Zbyszek Góral, tancerz HIP HOP i BREAK DANCE
z czternastoletnim stażem, od 8 lat - dyplomowany instruktor. Występował m.in. w programie YOU CAN DANCE.
GOK Słupno zaprasza wszystkich chętnych, w tym dzieci, młodzież i dorosłych na kurs
tańca towarzyskiego, który zostanie poprowadzony przez Pana Marka Szachmytowskiego z Akademii Tańca DUET z Płocka.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 24 386-27-55 lub 24 386-27-56.
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KONKURS
rozstrzygnięty

Klaudia Dymek i Edyta Raczyńska (w jasnej
marynarce)
Piątego grudnia w płockim Ogrodzie
Zoologicznym nastąpiło otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Odkryj z nami Płock”,
zorganizowanego przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. W konkursie fotograficznym wzięło udział
5 uczestników warsztatów fotogra-

„Dom to nie miejsce,
w którym mieszkasz,
ale miejsce,
gdzie Ciebie rozumieją”

Środowiskowy

ficznych organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie – Monika Biernat, Klaudia Dymek,
Julian Maszewski, Edyta Raczyńska
i Zuzanna Sieczkowska. Specjalne wyróżnienie przyznane przez Gazetę Wyborczą otrzymała Klaudia Dymek. Wyróżnienie zdobyła również Zuzanna

Sieczkowska i po raz drugi Klaudia Dymek, Prace laureatów konkursu fotograficznego zostały wydrukowane na pocztówkach. Wszyscy uczestnicy dostali
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Opr. Agnieszka Serafimowicz

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Słupnie

- bo przygotowuje do życia z innymi ludźmi,
umożliwia wyjście z izolacji i samotności.
„Samotność to taka straszna trwoga, ogarnia mnie, przenika mnie”
– śpiewał Ryszard Riedel, wokalista i muzyk zespołu Dżem. Miał
dużo racji, ponieważ samotność
rzeczywiście jest straszna. Prowadzi do lęku, braku zaufania, poczucia winy, alienacji, zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych.
Wiedzą o tym ci uczestnicy Środowiskowego Domu, którzy byli samotni.
Największym zagrożeniem dla osób

samotnych jest brak bliskości, przyjaźni, brak prawdziwie głębokich relacji
z drugim człowiekiem. To właśnie w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie uczymy się, że nie żyje
się tylko dla siebie , żyje się również dla
innych i z innymi.

Dom

- choć może brzmi to banalnie, ludzie tu tworzą jedną rodzinę,
wszystko robią sami, od utrzymania
w czystości po gotowanie.

Samopomocy

– bo motywują
się nawzajem do pracy nad sobą, uczą
równowagi między dawaniem i braniem.

Koniec roku to okres podsumowań,
analizy tego co było, co udało się zrealizować. Czas refleksji nad tym, co jeszcze można zmienić, zrealizować w najbliższym czasie. Czas triumfu i dumy,
ale także przemyśleń, zadumy oraz pożegnań. Niewątpliwie rok 2011, można nazwać rokiem zmian, rokiem bardzo dynamicznym. Dużo się działo w
Środowiskowym Domu Samopomocy
w Słupnie w szczególności w drugiej
jego połowie.
W lipcu uczestnicy ŚDS brali udział
w przeglądzie artystycznym z okazji Dnia Humoru i Satyry w Zakrzewie, gdzie przedstawili super skecz pt.
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„Wiadomości lokalne”. Gromkie brawa
publiczności udowodniły, że poczucie
humoru to nasza mocna strona.
Druga ważna impreza wakacyjna,
która odbyła się w lipcu to Mityng Sportowy Środowiskowych Domu Samopomocy w Myszyńcu. Zakończyła się ona
dla nas spektakularnym sukcesem. Efektem konkurencji sportowej były dwa
I miejsca, cztery II i jedno III miejsce.
Wielomiesięczne przygotowania nie poszły na marne. Brawo
W czasie wakacji odbywały się zajęcia terapeutyczne z hipoterapii w Stadninie Koni w Łagiewnikach, gdzie każdy
uczestnik miał możliwość przejażdżki
konnej. Zdobywanie nowych umiejętności okazało się nie tyle prawdziwym wyzwaniem, co wspaniałą zabawą.
Pod koniec sierpnia miał miejsce
wyjazd uczestników na plener malarski
do Wyszogrodu. Wydarzenie to stanowiło okazję do zaprezentowania naszych
zdolności artystycznych.
We wrześniu pełniliśmy zaszczytną
rolę gospodarzy, goszcząc przedstawicieli ze stowarzyszenia w Grzybowie.
Goście mieli okazję podziwiać wytwory naszej pracy oraz zdobywać nowe doświadczenia.
Niezwykle owocny okazał się dla
naszego domu okres grzybobrania. Wyjazdy na grzyby umożliwiały nam nie

tylko delektowanie się pysznymi potrawami, ale przede wszystkim stwarzały
okazję do wspólnych spacerów na łonie
przyrody.
W połowie września pożegnaliśmy
lato poprzez wspólne grillowanie, czas
dostarczył wszystkim niezapomnianych
przeżyć.
Jesienią przygotowywaliśmy się
do nadejścia zimy. Uporządkowaliśmy
i zabezpieczyliśmy na zimę nasz przy
Domowy ogród i warzywniak. Prace porządkowe w naszym ogrodzie dostarczyły nam ogromnej satysfakcji.
11 października nasi aktorzy amatorzy z grupy teatralnej „A było to tak...”
wzięli udział w „IV Międzynarodowym
Przeglądzie Teatrów Muzycznych Osób
Niepełnosprawnych” w Łodzi. Grupa teatralna zaprezentowała dwie etiudy filmowe: „Bliżej Nieba” i „Wizyta”.
Z okazji 7-lecia naszego Domu gościliśmy przyjaciół z Zakrzewa. Wspólnie
spędzony czas umiliła nam zabawa taneczna i słodki poczęstunek.
Tradycyjnie również w tym roku bawiliśmy się podczas Andrzejek. Wróżby
i zabawy dostarczyły wszystkim wielu
emocji i dobrej energii na zbliżający się
czas Adwentu.
Z okazji Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych zostaliśmy zaproszeni na uroczyste obchody do Gale-

rii Wisła w Płocku. Czekało tam na
nas wiele atrakcji: gra w kręgle, pokazy klaunów, loteria fantowa, występy
artystyczne. Finałem imprezy był koncert gwiazdy – Majki Jeżowskiej. Bawiliśmy się znakomicie, do domów
wróciliśmy w szampańskich humorach!
Obecnie bardzo intensywnie przygotowujemy się do nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia, w poszczególnych
pracowniach przygotowujemy stroiki
i ozdoby świąteczne, które będą stanowiły wystrój naszego Środowiskowego
Domu.

Z okazji zbliżających się Świat
uczestnicy i pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Słupnie
pragną złożyć życzenia
Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku
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W 2012 roku gmina Słupno po raz pierwszy przystąpi do organizacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której prowadzona będzie publiczna zbiórka pieniędzy na zakup urządzeń
dla ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W przygotowaniu i organizacji XX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy biorą wspólnie
udział Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca

w Święcieńcu, Szkoła Podstawowa
w Liszynie oraz Szkoła Podstawowa im.
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.

XX Finał WOŚP odbędzie się 8 stycznia 2012 r. od godziny 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Słupnie z siedzibą w Cekanowie,

w tym szczególnym dniu odbędą się
m.in. różnego rodzaju warsztaty kulturalne, np.: plastyczne, taneczne – pokaz
tańca towarzyskiego, break dance i hip
hop. Imprezę uświetni występ Strażac-

kiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno, występ dzieci i młodzieży uczęszczających
na warsztaty muzyczne, którzy zaprezentują utwory grane na gitarach oraz
keyboardach. Również dzieci z warsztatów taneczno-ruchowych w swoich
układach zaprezentują przepiękne figury
taneczne. Zapraszamy na ognisko z pieczeniem kiełbasek, a także wiele innych
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy wszystkich na XX Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZKOLNICTWEM WOJSKOWYM !!!
CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD !!!
CHCESZ POMÓC INNYM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH !!!
JESTEŚ ZAINTERESOWANY ODBYCIEM
PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO!!!

CHĘTNIE UDZIELIMY
WSZYSTKICH INFORMACJI
ODWIEDŹ WKU W PŁOCKU
ZADZWOŃ !!!

Gminny biuletyn informacyjny - informator Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ,,Głos Słupna’’
Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel. (24) 267-95-81, e-mail: ug@slupno.eu
Redaguje: Emilia Adamkowska, druk: Laser-Graf, Płock, tel. (24) 262-03-08, nakład 1300 egz.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

22 grudnia został oficjalnie i uroczyście zaprezentowany kalendarz na 2012 rok - jego wydawcami są Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno
z/s w Cekanowie. Zdjęcia przypisane do kolejnych miesięcy to dzieło uczestników warsztatów fotograficzno-filmowych - młodzi mieszkańcy naszej gminy co tydzień spotykają się w GOK na zajęciach prowadzonych przez Tomasza Niesłuchowskiego (ale byli też wspólnie na toruńskiej starówce, nad Wisłą w Czerwińsku,
w sierpeckim skansenie). Na zdjęciu: podczas jesiennego pleneru fotograficznego

