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Z obrad Rady
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Informacja z posiedzeń
Rady Gminy
grudzień 2014 r. – luty 2015 r.
III Sesja

Rady Gminy w Słupnie odbyła się w dniu 29 grudnia
2014 r. i była sesją tzw. „budżetową”
z uwagi na podjęcie uchwał dotyczących budżetu gminy na 2015 r.
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 20152020 z przyjętymi zmianami ujętymi
w trzech wnioskach oraz Uchwały
Budżetowej Gminy Słupno na rok
2015 z przyjętymi zmianami ujętymi
w trzech wnioskach i ze zmianami
w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez
wnioski.
Rada podjęła również następujące
uchwały w sprawach:
• zmieniająca Uchwałę Budżetową
Gminy Słupno na 2014 rok;
• ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
• przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Województwa Mazowieckiego;
• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Słupno dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzo-

nych przez osoby inne niż Gmina
Słupno;
• uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.;
• nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno;
• przyjęcia planów pracy komisji
Rady Gminy Słupno na 2015 r.
Ponadto radni wysłuchali informacji:
• z posiedzeń komisji stałych
w okresie między sesjami,
• z pracy Wójta Gminy Słupno
• o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych
w sezonie 2014/2015
• z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych Gminy Słupno za
2013 r.

IV sesja

Kolejna,
odbyła się
w dniu 19 stycznia br. i było to posiedzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym, w celu wyeliminowania
nieprawidłowości wskazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
w Warszawie, w uchwałach budżetowych na 2015 r. podjętych na poprzedniej sesji. W czasie tego posiedzenia
rada nie podjęła żadnych uchwał.

V sesja

Rady Gminy w Słupnie. W dniu 19.02.2015 r. o godz.
9.00 odbyła się Nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Słupno. Podczas obrad
poddano pod głosowanie projekty uchwał mające na celu usunięcie
uchybień prawnych we wcześniej
przyjętych uchwałach. Zgodnie z deklaracja rajców gminnych możemy
liczyć na konstruktywna i owocną
współpracę w Radzie.

VI sesja

Rady Gminy w Słupnie tj. 27 lutego 2015 r. przebiegała w
spokojnej atmosferze, gdzie dominowało nastawienie na wypracowanie
dobrych rozwiązań w poddanych
pod obrady rady zagadnieniach. Zdecydowana większość uchwał została
przyjęta jednogłośnie z wyjątkiem
uchwał dotyczących sprawozdania
z działalności GOPS i realizowanych
przez tę jednostkę programów.
Pełne poparcie radnych uzyskał też
wniosek Wójta o przyjęcie przez radę
stanowiska w sprawie zachowania
obecnych granic administracyjnych
Gminy Słupno, co było swoistą odpowiedzią rady na pojawiające się
ostatnio w lokalnej przestrzeni medialnej informacje o rzekomych działaniach w tej materii władz Płocka.

W

związku z kończącą się
kadencją rad sołeckich,
wójt i radni złożyli podziękowania za dotychczasową
pracę obecnym na sali sołtysom.
Rada przyjęła też uchwałę o zarządzeniu wyborów do samorządu
mieszkańców wsi na terenie gminy, które odbędą się w terminie od
3 marca do 10 kwietnia br.
Harmonogram zebrań podany jest
pod artykułem „Kilka zdań o funduszu sołeckim’’.

3

Głos
Słupna

Z życia gminy

Inwestycje gminne
Tegoroczna zima potraktowała nas bardzo łagodnie. Jeśli taki stan się utrzyma, zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na remonty i naprawy
dróg. A potrzeby w tym zakresie są ogromne. Uchwalony w tych dniach budżet na 2015 rok pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na prace utrzymaniowo-remontowe gminnych szlaków komunikacyjnych i ich realizację zgodnie
z już zebranymi oraz nowymi wnioskami mieszkańców. Możemy zapewnić,
że nad każdą sprawą pochylamy się indywidualnie. Nasz pracownik odpowiedzialny za drogi każdą zgłoszoną sprawę bada osobiście, dokumentuje
fotograficznie i przygotowuje do interwencji.

W
Z

marcu planowana jest
inwentaryzacja
stanu
wszystkich dróg na terenie
gminy, w celu opracowania harmonogramu działań.
ważniejszych inwestycji realizowanych aktualnie wymienić należy budowę ul. Kmicica w Nowym Gulczewie (1,5 mln
złotych) oraz Bajkowej, Żeglarskiej
i Smoczej w Słupnie (1,5 mln złotych w tym roku). Obecnie jesteśmy
na etapie wykonywania kanalizacji
deszczowej. Mamy świadomość, że
rozkopane i rozjeżdżone przez ciężki
sprzęt ulice są dużym utrudnieniem
dla mieszkańców, ale dokładamy
wszelkich starań, żeby zminimalizować uciążliwości.
użą inwestycją zaplanowaną
na bieżący rok jest budowa
drogi Liszyno-Wykowo, na
którą udało się uzyskać dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. schetynówki). Rozliczenie zaplanowane jest na grudzień 2015,
więc intensywność prac na pewno
będzie duża.

D
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S

poro emocji w pierwszych
dniach roku wywołała decyzja nowego Wójta dotycząca
oświetlenia ulic przez całą noc. O ile
sam pomysł zyskał poparcie mieszkańców, to z realizacją zlecenia przez
Energę Oświetlenie było już gorzej.
Operator tłumaczył się dużą ilością
i rozproszeniem zegarów sterujących
latarniami. Dzięki Państwa informacjom, przekazywanym za naszym
pośrednictwem do wykonawcy, na
chwilę obecną oświetlenie całonocne
powinno działać już w całej gminie.
Jeśli jakieś latarnie zostały jednak
zapomniane i pominięte, prosimy
o przekazanie tej informacji telefonicznie lub elektronicznie do Urzędu
Gminy.
A.D.

Z życia gminy
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Powołano
Radę Społeczno-Gospodarczą,
czyli jak ważny jest
głos społeczeństwa
Zgodnie z zapowiedziami, jakie miały miejsce kilka tygodni temu, 28 stycznia Wójt Gminy Słupno Pan Marcin Zawadka zarządzeniem powołał Gminną
Radę Społeczno-Gospodarczą. Cóż to jest za organ? Kto i w jakim celu będzie
uczestniczył w posiedzeniach? To pytania, które mogą cisnąć się na usta, gdy
czytamy niniejsze zarządzenie.

N

ietrudno jest znaleźć przykłady funkcjonowania rad
społecznych, społeczno-gospodarczych lub innych ciał, które
mają charakter doradczy dla wójtów,
burmistrzów czy prezydentów. Właściwie wszystkie z nich mają służyć
pomocą, kreować nowe pomysły
i rozwiązania. Jednak najważniejszy
jest ich skład. W przypadku każdego kolegium doradczego składa się
ono z ekspertów, ludzi publicznie
rozpoznawalnych, mających wpływ
na życie społeczne otoczenia. W
przypadku naszej gminy jest podobnie. Wśród osób zaproszonych
do współpracy są przedsiębiorcy,
wolontariusze, społecznicy, po prostu ludzie, którym dobro Gminy
Słupno leży na sercu. Jak mówi regulamin, kolegium rady składać się
będzie z 3 do 6 członków, a pracą
kolegium kieruje przewodniczący
rady. Tym samym na temat funkcji poszczególnych członków kolegium oraz kto zostanie przewodniczącym nie możemy jeszcze nic
napisać. Giełda nazwisk istnieje i z
naszych informacji wynika, że wszyscy zaproszeni są zainteresowani
wolontariatem w Gminnej Radzie
Społeczno-Gospodarczej. Wolontariatem? Tak, wolontariatem. Praca
w radzie przewodniczącego, członków kolegium czy członków rady jest
bezpłatna i ma charakter społeczny.

R

ównie istotne jak to, kto będzie
członkiem rady, jest czym będą
zajmowali się jej członkowie,
a obszarów jest dość dużo. Należy
choćby wymienić kilka podstawowych kompetencji takich jak:
• udział w pracach nad stworzeniem strategii wykorzystania
potencjału społecznego i ekonomicznego w rozwoju gospodarki
Gminy Słupno,
• wspieranie polityki Gminy ukierunkowanej na rozwój,
• wykorzystanie możliwości sektora publicznego w zakresie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
• wspieranie lokalnych i regionalnych instytucji, służących aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości,
• współpraca z Wójtem Gminy
Słupno w zakresie opiniowania
strategicznych z punktu widzenia
rozwoju Gminy,
• inicjowanie i wspieranie działań
społecznie użytecznych, promujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
To tylko niektóre z zapisanych w regulaminie kompetencji i naturalnie
mogą one ewaluować choćby w miarę aktualnych wydarzeń. Kolegium
w imieniu członków będzie mogło
przedkładać Wójtowi propozycje
działań, wyrażać swoje opinie, konstruować wnioski.

P

rzyglądając się pracy organów
opiniodawczych w innych jednostkach samorządu, wydaje się
to pomysł bardzo dobry. Oczekiwania
stawiane są przed takimi gremiami są
dość odważne i daleko idące. Najważniejszym jednak wydaje się udział społeczeństwa w kształtowaniu działania
władz samorządowych. Wspólna odpowiedzialność poprzez partycypację
obywateli w życiu naszej gminy to
jeden z elementów pojawiających się
coraz częściej w nowoczesnym stylu
zarządzania jednostek samorządu terytorialnego. Jest to dobry kierunek
i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy
mogli poinformować o składzie osobowym rady i programie jej działań na
najbliższe miesiące.
M.O.

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
w dniu 5 marca 2015 roku
Radnego Gminy Słupno
ANDRZEJA BANASIAKA.
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Z życia gminy

Kilka zdań o funduszu sołeckim
Fundusz sołecki umożliwia mieszkańcom udzia w procesie rozwoju sołectwa, a pośrednio także samej gminy. Dodatkowo, stanowi przejaw lokalnej
demokracji, w której mieszkańcy mogą bezpośrednio decydować o przeznaczeniu części środków pochodzących z budżetu gminy na inwestycje realizowane na terenie ich sołectwa. Wspólne decydowanie nie tylko sprzyja
pogłębieniu więzi między mieszkańcami gminy/sołectwa, ale także prowadzeniu publicznej debaty na temat kształtowania najbliższego otoczenia. To
z kolei pozwala urzędnikom na zaznajomienie się z potrzebami mieszkańców. Czym zatem jest fundusz sołecki? Jak wygląda proces jego tworzenia?
Na co mieszkańcy Gminy Słupno przeznaczyli pieniądze z funduszu sołeckiego w latach 2013-2014?

F

wość wspólnego realizowania przedsięwzięć przez grupę sołectw, jednak nawet w tym przypadku każde
z nich zobowiązane jest indywidualnie uchwalić wniosek.

undusz sołecki stanowią środki
finansowe wyodrębnione w ramach budżetu gminy zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie
z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Pieniądze
z funduszu sołeckiego

Rada gminy
Obligatoryjnym zadaniem rady gminy jest podjęcie decyzji o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy w
drodze stosownej uchwały do końca
marca roku poprzedzającego rok planowanej realizacji funduszu sołeckiego. Niedotrzymanie wspomnianego
terminu implikuje uznanie aktu za
nieważny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada gminy decyduje
tylko o utworzeniu funduszu, nie ma
zaś wpływu na wybór inwestycji, które będą w jego ramach realizowane.

Wójt
Na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 Wójt jest
zobowiązany do dnia 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy przekazać
sołtysom i Wojewodzie informację
o wysokości przypadających danemu
sołectwu środków z funduszu sołeckiego.

Mieszkańcy sołectwa
Na specjalnym zgromadzeniu wiejskim zwołanym z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa
podejmowana jest decyzja o przeznaczeniu środków z funduszu na
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określone przez nich inwestycje.
Następnie sołectwa znajdujące się
na terenie gminy są zobowiązane do
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy złożyć wniosek
do Wójta o przyznanie im środków
pieniężnych z funduszu sołeckiego.
Wniosek ten jest ważny, jeśli wskazane w nim zostaną: planowane
przedsięwzięcia mające być realizowane ze środków funduszu, cele,
jakim mają służyć (inaczej mówiąc,
uzasadnienie konieczności inwestycji), oraz koszty realizacji poszczególnych inwestycji.

Przedsięwzięcia
Inwestycje, które zaplanowano sfinansować ze środków funduszu sołeckiego, muszą spełniać określone
warunki, tzn. dotyczyć obszarów
kompetencji gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców
gminy, oraz być zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Wyodrębnione pieniądze z budżetu gminy mogą zostać
przeznaczone również na pokrycie
strat poniesionych w ramach klęsk
żywiołowych. Istnieje także możli-

Wysokość środków przeznaczonych
na dane sołectwo oblicza się zgodnie
z wzorem wskazanym w ustawie,
tzn. na podstawie liczby mieszkańców sołectwa i kwoty bazowej (iloraz
wykonanych dochodów bieżących
danej gminy – wyszczególnionych
w przepisach o finansach publicznych – za rok poprzedzający rok
budżetowy o dwa lata, oraz liczby
mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według danych
Głównego Urzędu Statystycznego na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata). Ponadto, rada gminy jest uprawniona
do zwiększenia środków funduszu,
jednakże warunkiem koniecznym
jest określenie w drodze uchwały do
30 czerwca roku poprzedzającego rok
budżetowy zasad zwiększenia środków przypadających na poszczególne sołectwa.

Refundacja
ze Skarbu Państwa
Gmina ma prawo ubiegać się o zwrot
części
poniesionych
wydatków
w formie dotacji celowej w wysokości 20-40% wydatków realizowanych

Z życia gminy

w ramach funduszu. Kwota refundacji uzależniona jest od zamożności danej gminy.

Doświadczenia
Gminy Słupno
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego w Gminie Słupno udało się
zrealizować przedsięwzięcia na terenie 17 sołectw. Na wyposażenie lub

remont świetlicy wiejskiej zdecydowało się sołectwo Borowiczki – Pieńki (2013 r. i 2014 r.), Mirosław, Bielino
(2013 r. i 2014 r.), Cekanowo (2014 r.),
Wykowo (2014 r.). Potrzebą mieszkańców sołectw Szeligi i Cekanowo
(2013 r.), Miszewko Strzałkowskie
(2014 r.) okazał się zakup lub montaż
wiat przystankowych. Remont dróg
uznali za konieczny mieszkańcy sołectw Ramutowo i Święcieniec (2013

Głos
Słupna

r. i 2014 r.), Sambórz (2014 r.), Barcikowo (2013 r. i 2014 r.), Nowe Gulczewo
(2013 r.) oraz Mijakowo (2014 r.). Dni
wsi z pieniędzy funduszu zorganizowano natomiast w Rydzynie i Cekanowie (2013 r.), a piknik rodzinny
w Ramutowie i Święcieńcu (2014 r.).
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. 2014 poz. 301).
P.R.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA
I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
L.P.

SOŁECTWO

DATA

GODZ.

1.

3.

BIELINO

4.

SŁUPNO

6.03
PITEK
10.03
wToREk
11.03
RODA
12.03
cZwaRTEk

1800

2.

STARE
GULCZEWO
MIJAKOWO

5.

WYKOWO

6.

SZELIGI

7.

BOROWICZKI PIEKI

8.

MIROSŁAW

9.

LISZYNO

10.

RAMUTOWO

11.

SAMBÓRZ

12.

MISZEWKO
STRZAŁKOWSKIE

13.

BARCIKOWO

14.

MISZEWKO STEFANY

15.

RYDZYNO

16.

CEKANOWO

17.

NOWE GULCZEWO

OBSŁUGA
PRACOW. UG

MIEJSCE
ZEBRANIA

18:00

ala GóREcka

REmiZa osP
w miJakowiE

18:00

sylwia
PomiaNowska

wiETlica
BiEliNo

18:00

KRZYSZTOF
BaRTcZak

17.03
wToREk
18.03
RODA
19.03
cZwaRTEk

18:00

NINA
lEwaNdowska

sZkoła
PodsTawowa
w słUPNiE
wiETlica
wykowo

18:00

DOROTA
woNIAK

wiETlica
sZEliGi

18:00

20.03
PITEK
24.03
wToREk
25.03
RODA

16:00

MONIKA
BłasZcZyk sZycHUłda
ANDRZEJ
DZIGiElEwski

wiETlica
BoRowicZki PIEKI
wiETlica
miRosław

18:00

KRZYSZTOF
BaTcZak

wiETlica
lisZyNo

18:00

ANNA
włocHowska

26.03.
cZwaRTEk
27.03
PITEK

18:00

JOANNA
ZiółkiEwicZ

sZkoła
PodsTawowa
w wiciEcU
REMIZA OSP
w miJakowiE

18:00

DOROTA
woNIAK

30.03
PoNiEdZiałEk
7.04
wToREk

18:00

DOROTA
woNIAK

18:00

małGoRZaTa
maTUsiak

8.04
RODA
9.04
cZwaRTEk
10.04
PITEK

18:00

JOANNA
ZiółkiEwicZ

wiETlica w
misZEwkUSTEFANY
wiETlica
RYDZYNO

18:00

iZaBEla
BoRowska

wiETlica
cEkaNowo

18:00

sylwia
PomiaNowska

aUTosERwis
maZowsZE
w Nowym
GUlcZEwiE

JOANNA
ZiółkiEwicZ

wiETlica
miRosław

REMIZA OSP
w misZEwkU
sTRZałkowskim
wiETlica
BaRcikowo

7

Głos
Słupna Kultura
ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ OLENDEREK, DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUPNIE

Będzie mi was brakowało
Rozmawiała Emilia Adamkowska

Nie odtrącajcie książek, wracajcie do nich. Poznacie dzięki nim nowych wspaniałych ludzi. To nie
internet, że jak zabraknie prądu albo smartfon się
rozładuje, to już niczego nie poczytacie. Książki to
najlepsi przyjaciele. Nie wierzcie tym, którzy twierdzą inaczej. Książki były, są i na pewno będą - oto
przesłanie Małgorzaty Olenderek, która po 31 latach pracy żegna się z Gminną Biblioteką Publiczną w Słupnie.
Emilia Adamkowska: Jest mroźny
styczeń 1984 r. Po 10 latach pracy
w księgowości cukrowni w Borowiczkach przenosi się Pani do biblioteki
w Słupnie. Wchodzi Pani do niej i...
Małgorzata Olenderek: - ... wszędzie
biegają myszy [śmiech].
???
- Oczywiście, że pamiętam ten dzień.
To był budynek obecnej remizy. Maleńkie pomieszczenie i wszędzie te
myszy, w dodatku strażacy ciągle wyłączali nam prąd. Koszmar.
I po co to Pani było?
- Chciałabym, żebyśmy się dobrze
zrozumiały. Nie, niczego dziś nie żałuję. Co tam myszy. Gdybym miała
raz jeszcze podjąć decyzję o wyborze
pracy, byłaby ona taka sama!
Tak naprawdę, historia biblioteki
w Słupnie zaczęła się dużo wcześniej...
- Sięga przełomu 1956 i 1957 r. Najpierw była to filia biblioteki w Borowiczkach. Potem, w 1982 r., Borowiczki wchłonął Płock i ich księgozbiór
przejęło miasto. My zaś startowaliśmy tylko z księgozbiorem filii, która dwa lata później przekształciła się
w Gminną Biblioteką Publiczną. Byłam naocznym świadkiem tych wydarzeń, bo jak już pani wspomniała,
swoją wieloletnią przygodę z tą placówką zaczęłam właśnie w 1984 r.
Domyślam się, że nie było łatwo.
Choćby te ciągłe przeprowadzki...
- Aż sześć przeprowadzek! Najpierw
z remizy do prywatnej kwatery, to
było w 1985 r., potem, dwa lata później, do - tak, tak - Zajazdu Mazowsze.
Następne znów było lokum prywatne, a w 1992 r. - Urząd Gminy. Byliśmy w nim przez całą dekadę, gdy
wreszcie przygarnęła nas nowa szko-

8

ła podstawowa. Wtedy nie było w niej
jeszcze hali sportowej, więc lekcje wf
odbywały się często na korytarzu, tuż
pod naszymi drzwiami. No i wreszcie nadszedł rok 2005 - od tamtej pory
czekamy na czytelników w budynku
starej podstawówki.
Ja - jako ludność napływowa - tego
nie pamiętam, ale swego czasu miała
Pani pod opieką jeszcze dwie filie.
- Była filia w Święcieńcu, która
działała od lat 50. ubiegłego wieku,
a w 1986 r. powstała filia w Liszynie, w każdej był jeden pracownik.
Uchwałą Rady Gminy zostały zlikwidowane w 1999 r.
My tymczasem jeszcze raz cofnijmy
się do roku 1984. I jeszcze raz powtórzmy: zbiory były wtedy dość
mizerne.
- Delikatnie powiedziane. Mieliśmy
5646 książek. Ale z roku na rok to się
zmieniało.
Kiedyś już Pani wspominała, że najwięcej książek udało się kupić dopiero po 2004 r.
- Proszę sobie wyobrazić, że od tamtego roku, przez 10 lat, nabyliśmy ich
dokładnie 18214. „Najtłustsze” były
2008 i 2009 r. Pochwalę się, że w tym
roku kupiliśmy już 500 książek.
A skąd pieniądze na takie zakupy?
- To radni każdego roku decydują
o dotacji dla biblioteki. Nigdy nie żałowali pieniędzy na książki, zawsze
mogliśmy na nich liczyć. Efekt jest
taki, że dziś mamy ok. 25 tys. książek
podzielonych według bibliotecznego
schematu UKD.
Czyli...
- To podział opracowany dla bibliotek publicznych przez Adama Stopę
z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest

więc dział ogólny np. z encyklopediami, leksykonami, dalej są m.in. filozofia i psychologia, religia i teologia, nauki społeczne, prawo i administracja,
matematyka i nauki przyrodnicze,
medycyna, rolnictwo, sztuka, rozrywki, sport, literatura piękna, historia.
Ale na pewno są takie książki, których w bibliotece w Słupnie nie ma,
a powinny w niej być.
- Naturalnie. Biorąc pod uwagę liczbę
pozycji, jakie co chwila ukazują się na
rynku, to pewnie wiele. Ale staramy
się być na bieżąco. Głównie jeśli chodzi o nowości. Zbieramy zapotrzebowanie od mieszkańców, bazujemy na
przeglądach nowości wydawniczych,
które odbywają się w Warszawie. Po
każdym takim przeglądzie zawsze
otrzymujemy spis książek. Jako nieliczni, ba, może nawet jako jedyni
w powiecie korzystamy z takich informacji.
Których książek jest u nas więcej dla dorosłych czy dla dzieci?
- Oczywiście dla dorosłych.
A audiobooki?
- Nie, nie mamy ich. Chyba będzie się
już musiał nimi zająć mój następca.
Kto wypożycza? Tylko mieszkańcy Słupna czy także „cudzoziemcy”
z innych gmin?
- Mamy np. czytelników z Radzanowa, Bodzanowa, Małej Wsi, Nowego
Miszewa. Specjalnie przyjeżdżają nawet płocczanie. Tu nie ma rejonizacji.
Co najchętniej czytają? O co pytają?
- Beletrystyka, literatura zagraniczna,
sagi i literatura kobieca - to jest dziś
na topie. Mężczyźni wypożyczają
książki o II wojnie światowej, horrory i kryminały. A młodzież - lektury.
Odwiedza nas też wielu studentów.
Interesują ich głównie książki specjalistyczne, związane z kierunkiem
studiów.
Jest jakaś konkretna książka, która
cieszy się największym powodzeniem?
- Jednego tytułu nie podam, ale na pewno często jestem pytana o nowości.
Urzędnicy, pracownicy gminnych
instytucji też wypożyczają u Pani
książki? :) Jakie?
- No pewnie, że wypożyczają. Albo
takie dzięki którym uzupełniają wy-

Kultura
kształcenie, więc wtedy w grę wchodzi literatura specjalistyczna, albo coś
dla rozrywki: kryminały, romanse.
Czytelnicy oddają książki na czas,
czy może je przetrzymują?
- A z tym to różnie bywa. Rzeczywiście, zanim odzyskamy niektóre
książki, mija sporo czasu. Ludzie tłumaczą się na wiele sposobów - a to,
że zgubili, a to, że zapomnieli. Często,
szczególnie w przypadku literatury
fachowej, specjalistycznej, uprzedzamy czytelników, że nie mogą korzystać z książki dłużej niż przez miesiąc.
Wtedy oddają na czas.
Odwołuję się do Pani doświadczeń
- czy w czasie wszechobecnego internetu, e-booków liczba czytelników
tradycyjnych książek spada?
- Raczej nie i bardzo się z tego cieszę.
Byłabym jeszcze bardziej zadowolona, gdyby młodzi nie ograniczali się
tylko do tego, co muszą przeczytać do
szkoły. Ale - powtórzę - generalnie jest
dobrze. Ludzie przychodzą, wypożyczają i czytają. Dzięki nim nie czuję się
w naszej bibliotece samotna.
Oczywiście, biblioteka to nie tylko
wypożyczalnia książek, ale także
różne spotkania, prelekcje itp...
- To prawda. W ostatnich kilku latach
mieliśmy sporo ciekawych spotkań
autorskich.
Jednym z najbardziej znanych gości
była Wanda Chotomska.
- Odwiedziła nas kilka lat temu. To
był chyba 2007 r. Pani Wanda to bardzo miła i ciepła osoba, dzieci były zachwycone. Ale gościliśmy też innych
autorów superksiążek dla maluchów
i młodzieży - byli u nas Grzegorz Kasdepke, Krzysztof Petek czy Arkadiusz
Niemirski...
... który - to ciekawostka - współpracował kiedyś z kabaretem „Długi”, a od końca lat 90. wspaniale
kontynuuje dzieło Zbigniewa Nienackiego...
- ... i pisze dalsze przygody „Pana Samochodzika”. Miał chyba najdłuższe
spotkanie autorskie w historii naszej
biblioteki. Trwało aż cztery godziny! Może to sobie pani wyobrazić?
On jako jeden z pierwszych pisarzy
przyjechał do nas z prezentacją multimedialną. Ale długo by wymieniać,
każde spotkanie mamy uwiecznione
na zdjęciach i w naszym archiwum.
Dodam jeszcze tylko krótko, że niedawno mieliśmy przyjemność spotkać się z Martą Fox i Ewą KarwanJastrzębską.

Obie panie piszą dla dzieci i młodzieży...
... Fox porusza w dodatku problemy
związane z dojrzewaniem emocjonalnym.
A pani Karwan-Jastrzębska - pisarka,
dziennikarka telewizyjna i radiowa,
scenarzystka...
- ... wydaje też audiobooki. Oczywiście, gościliśmy też poetów. Była u nas
m.in. pochodząca z Lwowa Danuta
Gellnerowa...
... o ile dobrze pamiętam, współpracowała choćby z kultowym „Świerszczykiem”...
- ... i nie tylko, bo także z „Misiem”
czy „Płomyczkiem”. Bardzo często
odwiedza nas też doskonale znana
w Płocku Wanda Gołębiewska, polonistka, absolwentka LO im. Władysława Jagiełły.
To muszą być pasjonujące spotkania
- czytałam gdzieś, że jedną z jej pasji
było prowadzenie korespondencji
m.in. z Czesławem Miłoszem, Paulo Coelho, ks. Janem Twardowskim,
Julią Hartwig czy Joanne Kathleen
Rowling.
- To chyba dobre miejsce, by dodać, że
bardzo dobrze współpracuje się nam
z Książnicą Płocką, z którą pani Wanda
Gołębiewska jest tak bardzo związana.
Dzięki tym kontaktom część pisarzy
i poetów odwiedzających Książnicę
przyjeżdża także do nas. Chciałabym
jeszcze podkreślić, że pani Gołębiewska jest z nami od początku biblioteki w Słupnie. Razem z lokalną poetką Anną Włochowską są na niemal
wszystkich gminnych imprezach, np.
Czerwcu Aktywnych Społeczności czy
festynie w Wykowie. Tam spotykają
całe pokolenia czytelników. Przychodzą dziadkowie z wnukami, rodzice
z dziećmi, to naprawdę piękny widok.

Głos
Słupna

Osobiste pytanie: woli Pani poezję
czy prozę?
- Zdecydowanie prozę. Te wszystkie
powieści, które chłonęłam, wpłynęły
na całe moje życie - i osobiste, i zawodowe. Teraz, niestety, nie mogę czytać.
Mam chore oczy, ale mam nadzieję, że
to się niebawem zmieni i nadrobię zaległości. Dlatego mam prośbę, by nie
pytała mnie pani o ulubioną książkę,
ukochanego bohatera, bo wierzę, że
i jedno, i drugie wciąż przede mną.
A właśnie miałam zadać nieco
sztampowe pytanie: jaką książkę
zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
Ale dobrze, zadam je za kilka lat :).
A tak swoją drogą, będzie Pani tęsknić za naszą biblioteką?
- Akurat przy odpowiedzi na to pytanie nie mam żadnych wątpliwości.
Oczywiście, że będzie mi jej brakowało! 31 lat minęło tak szybko...
I jeszcze na zakończenie naszej rozmowy proszę o krótkie przesłanie do
mieszkańców naszej gminy - dlaczego warto czytać książki?
- Trzymając w ręce książkę, mamy
możliwość wyłączenia się, zatrzymania się na chwilę, oderwania od rzeczywistości, przeniesienia myślami
w zupełnie inny wymiar, do całkowicie innego świata. Nie odtrącajcie
książek, wracajcie do nich. Poznacie
dzięki nim nowych wspaniałych ludzi. To nie internet, że jak zabraknie
prądu albo smartfon się rozładuje, to
już niczego nie poczytacie. Książki to
najlepsi przyjaciele. Nie wierzcie tym,
którzy twierdzą inaczej. Książki były,
są i na pewno będą. Także w naszej bibliotece. Pamiętajcie - czekają na was
w poniedziałki i piątki od godz. 10 do
18, a we wtorki, środy i czwartki - od
8 do 16.
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Słupna Z życia gminy
Co roku odbywają się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 11 lutego 2015 r. w Gimnazjum w Słupnie
przeprowadzono gminny

gólnopolski Turniej
.
Wiedzy Pozarniczej
Nina Lewandowska

Celem eliminacji jest pogłębianie
przez uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru,
organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego a także praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym.
Organizatorem tegorocznego turnieju był ZG ZOSP RP w Słupnie oraz
Gmina Słupno. Do rywalizacji przystąpili uczniowie reprezentujący
szkoły podstawowe: w Słupnie, Liszynie i Święcieńcu oraz Gimnazjum
w Słupnie.
Turniej został przeprowadzony
w formie testu – I część i pytań ustnych – II część.
Nad właściwym przeprowadzeniem
turnieju czuwała komisja w składzie:
Krzysztof Różalski – przewodniczący, Nina Lewandowska – sekretarz,
Agnieszka Serafimowicz – członek.
Przed rozpoczęciem turnieju przewodniczący Komisji powitał uczestników, opiekunów oraz jurorów.
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LAUREACI KONKURSU
I grupa wiekowa - (szkoły podstawowe)
I miejsce

Wiktoria Stefańska – Szkoła Podstawowa w Liszynie

II miejsce

Katarzyna Rajewska – Szkoła Podstawowa w Święcieńcu

III miejsce

Bartosz Świderski - Szkoła Podstawowa w Słupnie
II grupa wiekowa - (gimnazjum)

I miejsce

Patrycja Bloch - Gimnazjum w Słupnie

II miejsce

Monika Pessel - Gimnazjum w Słupnie

III miejsce

Sebastian Grzelak - Gimnazjum w Słupnie

Następnie zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji podczas obliczaniu wyników testów.
Wójt Gminy Marcin Zawadka wręczył
dyplomy i nagrody oraz życzył zwycięzcom powodzenia w eliminacjach
powiatowych. Słowa podziękowania
skierował także do nauczycieli przygotowujących młodzież do konkursu.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe
upominki.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli
I miejsce w swojej grupie wiekowej.
Serdecznie gratulujemy i czekamy
na wyniki z powiatowego konkursu,
który odbędzie się 11 marca 2015 r.
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku.

Ogłoszenia

Głos
Słupna

Kwalifikacja
wojskowa
A. Górecka

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się
w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok
życia.

N

a terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od
2 marca do 9 kwietnia 2015 roku. Kwalifikacja
wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Słupno będzie
przeprowadzona w dniach 26 i 27 marca 2015 r., dla kobiet w dniu 9 kwietnia 2015 r. Dniem dodatkowym
będzie 16 kwietnia 2015 r.
zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku, która mieści się przy ul. Kilińskiego 12 w siedzibie
budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Do kwalifikacji wojskowej w tym okresie zostaną wezwani:
1. Mężczyźni urodzeni w 1996 r.,
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
3. Osoby urodzone w latach 1994-1995, które:
• zostały uznane przez powiatową komisję lekarską
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
• zostały uznane przez powiatową komisję lekarskią
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
Nr 54, poz. 321),

O

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby, podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt
czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy
Słupno powinny obowiązek ten spełnić w siedzibie powiatowej komisji lekarskiej Nr 1 w Płocku, ul. Kilińskiego
12 budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość,
• dokumentacje medyczną ( jeżeli taką posiadają),
• aktualną fotografie o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia
głowy,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:
•
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość,
• dokumentacje medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
• książeczkę wojskową.
Zgłoszenie do kwalifikacji wojskowej, ww. terminach /
dzień oraz godzina stawiennictwa określona jest w wezwaniu/, nastąpi na podstawie wezwania imiennego, które zostanie doręczone osobie podlegające obowiązkowi
kwalifikacji wojskowej, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

N

ieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ termin i miejsce
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wynika
z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, które
stanowi również wezwanie do kwalifikacji wojskowej osób w nim wymienionych.

11

Głos
Słupna

Ogłoszenia

Zmiany w Urzędach
Stanu Cywilnego
1 marca 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło nowy System
Rejestrów Państwowych, który jest oparty na jednej, centralnej bazie danych
wszystkich Polaków. Jednocześnie wchodzą w życie nowe ustawy: prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności, które wprowadzają zmiany dla obywateli naszego kraju. Jakie to
zmiany, jak MSW ocenia przygotowanie krajowego systemu - czytaj poniżej.

I

nformacje na temat zmian obszernie opisane są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych:www.msw.gov.pl
W skrócie: od 1 marca tego roku
będzie obowiązywał nowy wzór
dowodu osobistego, łatwiejszy do
wypełnienia
będzie
wniosek o dowód i będzie możliwe złożenie
go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce. Łatwiej będzie też
o ślub w plenerze oraz
nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.

Uproszczony wniosek
o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej
przejrzystym wniosku, który minimalizuje możliwość popełnienia błę-
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Od 1 marca przyszli małżonkowie
będą mogli wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego. Para będzie
musiała złożyć wniosek kierownikowi USC w dowolnym urzędzie
na terenie kraju. Miejsce wybrane na
ceremonię musi jednak gwarantować zachowanie powagi, doniosłości
ceremonii i bezpieczeństwa wszystkich uczestników - ostateczną decyzję podejmie kierownik USC. Nowe
przepisy mówią też o dodatkowych
kosztach zorganizowania takiej uroczystości w wysokości 1000 zł.

Nadawanie obco brzmiącego
imienia

Nowy wzór
dowodu osobistego

Każdy, kto po 1 marca będzie ubiegał się o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument oparty
na nowym wzorze. Dokument ten
będzie lepiej zabezpieczony przez
fałszerstwami, m.in. dwukrotnie
powtórzone będzie zdjęcie, pojawią
się specjalne tłoczenia, mikrodruki,
użyte będą specjalne farby. Dowód
osobisty będzie zawierał informacje
o polskim obywatelstwie, a poszczególne pola będą opisane również w
języku angielskim. Nowy dokument
nie będzie zawierał informacji o: kolorze oczu, wzroście, adresie zameldowania, zamieszkania, ani nie będzie wzoru podpisu posiadacza.

Ślub poza urzędem

du. Dotychczas o dowód ubiegaliśmy
się w miejscu aktualnego bądź ostatniego miejsca zameldowania, a o wydanie aktu stanu cywilnego w miejscu ich sporządzenia. Po zmianach
te sprawy załatwimy w dowolnym
urzędzie na terenie całego kraju.

W myśl nowego
ustawodawstwa będzie możliwe nadawanie
dzieciom
imion obcego pochodzenia. Dziecku będzie można
nadać maksymalnie
dwa imiona. Imię to
nie może być zdrobniałe, uwłaczające,
ani ośmieszające.
Ostateczna decyzja
o nadaniu dziecku imienia zaproponowanego przez rodziców należeć
będzie do kierownika USC.

Edukacja/Kultura

Głos
Słupna

Dołączamy do ogólnopolskiej akcji

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
Aldona Owczarek

O

d 3 lutego 2015 r. w ramach
prowadzonej
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, mającej na celu
codzienny kontakt dzieci i młodzieży z literaturą piękną, nauczyciel
języka polskiego Gimnazjum im. K.
K. Baczyńskiego w Słupnie – p. Aldona Owczarek wraz z uzdolnioną
uczennicą klasy II a – Weroniką Kalinowską, zaplanowały cykl spotkań
czytelniczych na terenie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zajęcia przybliżające
tematykę wybranych pozycji książ-

kowych będą odbywały się regularnie w każdy wtorek miesiąca o godzinie 9.00.
Opiekun merytoryczny przy niniejszych spotkaniach będzie brał pod
uwagę zarówno wiek grupy słuchających dzieci, jak i ciekawą tematykę,
przesłanie płynące z utworów oraz
elementy dydaktyczne i wychowawcze zawierane przez pisarzy w ich
dziełach. Wykorzystane będą m.in.
przygody dzieci z Bullerbyn – Astrid
Lindgren, Nowe kłopoty detektywa
Pozytywki – Grzegorza Kascepke, historie przydarzające się dociekliwe-

mu Mikołajkowi, autorstwa Sempe
i Gościnny oraz Pana Kuleczkę –
Wojciecha Widłaka oraz wiele, wiele
innych. Każdej wizycie będzie towarzyszyła ponadto miła maskotka – na
początku będzie nim Ciasteczkowy
Potwór, znany naszym milusińskim
z serialu Ulica Sezamkowa.
Liczymy, iż niniejsze przedsięwzięcie
spotka się z życzliwością i zainteresowaniem ze strony uczęszczających
do przedszkola dzieci, tak jak już
dziś z miłą aprobatą ze stron obu pań
Dyrektor wspomnianych placówek.
….a zatem do zobaczenia wkrótce!!!

III Miejsce w powiatowym konkursie historycznym
12 lutego 2015 roku w Książnicy
Płockiej odbyła się III edycja powiatowego konkursu historycznego pt.
„ Śladami Zygmunta Podlewskiego
i Powstania Styczniowego ”. Honorowy patronat objął Andrzej Nowakowski prezydent Płocka. Konkurs
składał się z trzech części: recytacja,
film, wiedza. Nasza szkoła po raz
kolejny uzyskała bardzo dobry wynik. Uczniowie klasy IIIa: Magda
Maciejewska, Wojtek Gąsiorowski
i Marcin Jankowski zajęli III miejsce.
Opiekunem uczniów była p. Anna
Mrozowska.
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Głos
Słupna Wydarzenia

O

d samego rana 60 wolontariuszy z naszej gminy
zbierało pieniądze do puszek, a od godz. 15:30 rozpoczęło
się wielkie granie na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
im. abp. A. J. Nowowiejskiego
w Słupnie.
Dzięki hojności mieszkańców
w tym roku udało się zebrać
łącznie kwotę: 21 920,01 zł.
•

11 stycznia 2015 r. w Słupnie odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod wodzą Jurka Owsiaka zbieraliśmy pieniądze na podtrzymanie
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną
opiekę medyczną seniorów.
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Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie – 4 308,99 zł
• Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie – 3 220, 35 zł
• Szkoła Podstawowa im. abp A. J.
Nowowiejskiego w Słupnie
– 1 961, 81 zł
• Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie
– 1 257, 29 zł
• Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu –
1 215,23 zł
• Przedszkole Samorządowe
„Niezapominajka” w Słupnie
– 883,53 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Słupnie – 622,04 zł
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie – 410,87 zł
• Podczas licytacji zebrano kwotę
5 500,00 zł
• Z dobrowolnych wpłat na koncert
uzyskaliśmy kwotę 2 539,90 zł.
Przed publicznością zaprezentowała się: grupa Capoeira Unicar Płock,
Patrycja Malinowska – finalistka
5 edycji „Must Be The Music” oraz
Julia Lisiecka wraz z Oktawianem
Dolnym w tańcu towarzyskim.
Podczas tegorocznego finału WOŚP
wystąpili także dzieci i młodzież
z: Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie, Szkoły Podstawowej
w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Gimnazjum w Słupnie.
Odbyła się również licytacja „orkiestrowych gadżetów”, które za każdym razem dostarczały sporo emocji.
Nie zabrakło też kawiarenki i grochówki przygotowanych wspólnie
przez Samorządowe Przedszkole
„Niezapominajka” w Słupnie, Szkołę
Podstawową w Słupnie oraz Szkołę
Podstawową w Święcieńcu. Zobaczyć można było także pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Ochotniczą Straż

Wydarzenia/Edukacja

Głos
Słupna

P R ZE D S Z K O L E
N i e za po m i n a jk a

Pożarną w Słupnie. Dla dzieci czekało mnóstwo atrakcji m. in. warsztaty
plastyczne, malowanie twarzy oraz
możliwość przymierzenia stroju indiańskiego.
Punktem najbardziej emocjonującym
była oczywiście licytacja przedmiotów przekazanych przez ofiarodawców, jak i instytucje i szkoły z terenu
gminy Słupno. Wylicytować można
było m. in. zaproszenia na kolację,
do salonów kosmetycznych i spa,
tort z logo WOŚP, koszulki oraz piłki
z podpisami znanych piłkarzy, vouchery na kompleksowy przegląd
samochodu, fotel byłego wójta, obrazy, ozdoby oraz mnóstwo innych
atrakcyjnych przedmiotów. 23 Finał
WOŚP zakończył się przekazaniem
światełka do nieba.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania za prowadzenie całej
imprezy Pani Izabeli Tomaszewskiej
i Waldemarowi Kaczorowskiemu.

W dniu 18 lutego 2015 roku
w Przedszkolu „Niezapominajka”
w Słupnie odbył się bal karnawałowy dla dzieci, na którym pojawili się
Goście Pan Wójt Marcin Zawadka
i Pan Zastępca Wójta Kamil Kulik.
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Głos
Słupna Z życia gminy

Ferie
Zimowe
W

poniedziałek 19 stycznia
2015 roku rozpoczęły się
dwutygodniowe Ferie Zimowe organizowanie przez Gminny
Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, w których uczestniczyło łącznie 70 dzieci z terenu gminy Słupno.
W pierwszym dniu ferii odbyły się
spotkania o charakterze profilaktycznym przygotowane przez funkcjonariuszy Policji oraz Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Obydwa te
spotkania miały na celu zwrócenie
uwagi dzieci na konieczność zachowania ostrożności niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdą.
Funkcjonariusze Policji w ramach
programu „Alkohol – im więcej wiesz,
tym łatwiej się obronisz” poruszali
także bardzo ważne kwestie dotyczące negatywnego wpływu spożywania alkoholu na organizm człowieka.
Dzieci miały także możliwość przymierzenia „alkogogli” - specjalnych
okularów, które symulują widzenie
w stanie nietrzeźwości.
Dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na
2015 rok, podczas tegorocznych ferii
zimowych mogliśmy zabrać dzieci
do Happy Parku, na kręgle oraz do
kina, gdzie wspólnie spędzony czas
upłynął w miłej atmosferze, pełnej
pozytywnych emocji i uśmiechu na
twarzy każdego dziecka.
W programie ferii nie zabrakło także
zajęć plastycznych, tanecznych, za-
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baw integracyjnych, czy kalamburów
i gier planszowych.
Ogromną radość wśród wszystkich
dzieci wywołała także wizyta miejscowego hodowcy zwierząt egzotycznych, który przedstawił nam swoich
milusińskich. Dzieci mogły dotknąć,
pogłaskać i potrzymać węża oraz zobaczyć niecodzienne okazy gekona,
pająka i innych zwierząt, które przyniósł ze sobą nasz gość.
W ostatnim zaś dniu ferii GOK zaprosił wszystkie dzieci wraz z ich
babciami i dziadkami na bal karnawałowy połączony z występami na
Dzień Babci i Dziadka.
Na parkiecie, jak przystało na prawdziwy bal przebierańców, królowały
pięknie ubrane Księżniczki, Wróżki
i wiele innych postaci z bajek. Liczne
zabawy ruchowe, konkursy z nagrodami oraz taneczne rytmy dostarczyły
dzieciom wiele radości i uśmiechu.
Na zakończenie wszystkie dzieci wręczyły swoim najukochańszym babciom oraz dziadkom własnoręcznie
wykonane upominki.

Edukacja

Głos
Słupna

WIEŚCI
Z PRZEDSZKOLA

Anna Modzelewska

G

łównym celem tegorocznych ferii zimowych była
dobra zabawa, dzięki której na twarzy każdego
przedszkolaka miał zagościć uśmiech. Plan ferii był na tyle ciekawy i odmienny od typowych zajęć
w przedszkolu, że stwarzał dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzał ich rozwój, rozszerzał zainteresowania, pogłębiał wiedzę i umiejętności praktyczne
poprzez zdobywanie interesujących doświadczeń. Zajęcia
badawczo - manualne, sportowa olimpiada, zabawa w Indian, wariacje z muzyką klasyczna czy chociażby warsztaty teatralne pt. „Czerwony Kapturek” umilały czas naszym
wychowankom. Wszyscy bawili się wyśmienicie!

W

naszym przedszkolu tak jak w ubiegłych latach
kontynuujemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Propagujemy codzienne, głośne czytanie
dzieciom, gdyż jak wiadomo nawyk czytania i miłość do
książek musi powstać już w dzieciństwie. Chcemy, aby
nasze maluchy lubiły czytać i aby czytanie stało się dla
nich potrzebą, nie kojarzyło się z nudą czy przymusem.
W tym roku podjedliśmy współpracę z gimnazjum w Słupnie. Dzieci słuchają bajek, wierszy i opowiadań czytanych
przez nauczycieli i uczniów tej szkoły.

Z

ima to czas białego szaleństwa. Przedszkolaki odpowiednio ubrane mogły trochę poszaleć w ogrodzie
przedszkolnym. Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością w szaleństwach na śniegu, szukały śladów
ptaków i lepiły bałwanki, a nauczycielki… zaatakowane
przez dzieciaki śniegowymi kulkami wyglądały bardzo
niecodziennie. Mróz nikomu nie przeszkadzał.

S

koro śnieg zasypał pola i lasy przedszkolaki postanowiły dokarmiać głodne ptaszki. W ogrodzie przedszkolnym nasza „ptasia stołówka” była bardzo często
odwiedzana przez pierzastych przyjaciół. Dokarmianie
sprawiało dzieciom ogromną radość, kiedy wrzucały do
karmników różne ziarenka, chlebek pokrojony w kosteczkę czy zawieszały na gałązkach słoninkę dla sikorek. Dzięki naszemu dokarmianiu, ptaszki maja szansę przetrwać
najgroźniejszą zimę, a wiosną w podziękowaniu pięknie
nam zaśpiewać.
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Głos
Słupna Ogłoszenia
Joanna Jeziorska, Sylwia Więcek
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Styczeń od wielu już lat to okres, kiedy nasze Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dlatego tez w tym roku nie mogło
nas zabraknąć. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Dyrektor i wszystkich pracowników przedszkola udało nam
się zebrać 1923,53 zł. Na pochwałę zasługują dzieci, które
bardzo odpowiedzialnie podeszły do sprawy. Przedszkolaki
z pomocą wolontariuszy organizowały zbiórkę pieniążków
w przedszkolu. Podczas wielkiego finału porwały widzów
do wspólnych zabaw i tańców.
Oczywiście ukłon w stronę rodziców, którzy dzięki swojemu
dobremu sercu chętnie włączali się w akcje. Wielkie dzięki!

21 i 22 stycznia to dni szczególne, bo czym byłoby przedszkole, gdyby nie było dziadków? Tak jak
powiedziała nasza Pani Dyrektor „…to właśnie
dziadków kochamy ot tak po prostu, za to, że są…”
dlatego też nauczyciele każdej grupy organizowali
uroczystość z okazji ich świeta. Od maluchów aż
po starszaki, każdy wykonał dla swoich dziadków
upominek. Prześliczne serca, futerały na telefon czy
złote rybki szczęścia wywoływały szeroki uśmiech
na ich twarzach. Ale to nie upominki, a wzruszające występy dzieci zapadły w pamięć na długo.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Babuniom
i Dziadziusiom, że tak licznie przybyli do naszego
przedszkola.
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Grudzień to niezwykły czas nie tylko ze względu na odwiedziny Mikołaja, ale to także czas zadumy, refleksji
i wspólnego kolędowania. Przedszkole nasze podtrzymuje staropolskie tradycje i takie wartości przekazujemy również naszym wychowankom. Z tej okazji oddział „Krasnali ” z Liszyna zaprezentował wszystkim przedszkolakom
krótką historie betlejemskiej rodzinny podczas wspólnego
kolędowania w przedszkolu. I tak uroczyście zakończyliśmy Stary Rok składając sobie najwspanialsze życzenia
z nadzieją, że chociaż niektóre z nich się spełnią.

Halo, halo, ale to jeszcze nie wszystko, styczeń to także okres,
kiedy rozpoczynamy błogie lenistwo. Niektórzy z Was wyjeżdżają na ferie, inni zostają w domach, ale żeby każdy pamiętał o bezpieczeństwie do przedszkola przyjechało dwóch
Panów. Na początku każdy się trochę obawiał: mundur, policyjna pałka, kajdanki i poważne miny policjantów przyprawiały o dreszcze. Ale jak to zwykle bywa, to tylko pozory.
Dzieciaki chętnie dyskutowały na temat bezpiecznych podróży i zachowania. Zwiedzanie
radiowozu oraz
użycie sygnałów
alarmowych było
jednak największą
frajdą. Panom policjantom serdecznie dziękujemy i
zapraszamy ponownie.

Zimowe ferie trwały w najlepsze u
nas też się nikt nie nudził. Specjalnie na ten okres uatrakcyjniliśm
y program zajęć. Dzieci brały
udział w warsztatach teatralnych
, plastycznych, muzyczno-ruchowych, eksperymentowały i bad
ały to, co im obce i niezrozumiałe. Bawiły się razem z nami –
szalonymi nauczycielami.

Edukacja

Głos
Słupna
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Głos
Słupna

Niech żyje bal...

W

końcu się udało! Kiedy powtórka? Ależ to były balety! Takie komentarze
dało się słyszeć w trakcie, tuż po wyjściu, ale również na początku następnego tygodnia. Cóż takie się stało ? Otóż 7 lutego 2015 roku w Sali bankietowej
„Pod Szczęśliwą Gwiazdą” w Cekanowie odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Była to reaktywacja
tradycji balów jakie ta szkoła rozpoczęła 25 lat temu. Wydawałoby się, cóż takiego
niezwykłego w organizacji takiej imprezy. A jednak. Po 5 latach prób organizacji zakończonych niepowodzeniem w końcu sukces i to jaki. Około 230 osób mieszkańców
gminy, pracowników i współpracowników szkoły, sympatyków miało okazję przekonać się o sile sprawczej obecnej rady rodziców i dyrektora szkoły Pana Waldemara Kaczorowskiego. Piękna oprawa, szczytny cel, zaangażowanie organizatorów to główne
składniki przepisu na sukces. Należy jednak również pamiętać o charakterze imprezy,
a więc o celu jaki przyświecał Radzie Rodziców. Zbierali oni środki na dofinansowanie
wycieczki dla uczniów klas 1 – 6.
Ponadto Rada Rodziców pragnie podziękować Panu Tomaszowi Linowskiemu, który
podarował 7 dniowy voucher do Hotel SPA dla 2 osób w Kołobrzegu oraz Cukierni
Auchan w Płocku za podarowanie 4 tortów, które osłodziły wieczorną zabawę. Nasz
redakcja przyłącza się do podziękowań i życzy sukcesów przy organizacji kolejnych,
tak udanych imprez. Czekamy na zaproszenie, o którym poinformujemy również naszych czytelników.

Pomagamy
innym
W

tym roku szkolnym samorząd uczniowski Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
zorganizował w szkole wiele charytatywnych zbiórek. Na jesieni zbieraliśmy karmę dla
zwierząt z płockiego schroniska oraz wzięliśmy
udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. W okresie przedświątecznym zbieraliśmy dary dla dzieci
z Oddziału Szpitalnego w Kraszewie – Czubaki. Jak
co roku w styczniu nasi wolontariusze kwestowali
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Udało im się zebrać rekordową sumę 3220 złotych
35 groszy.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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