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Mieszkańcom  Gminy Słupno życzymy,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

były niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu i trosk,
wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych.

A nadchodzący Nowy Rok 2013
niech przyniesie dużo optymizmu

i wiary w pogodne jutro
oraz pomyślność w realizacji osobistych zamierzeń.

 Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

”Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy  
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory  
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski...”

tekst K. Dzikowski
muzyka S. Krajewski
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W ostatnim dniu sierpnia br. odbyła się dziewiętnasta sesja Rady 
Gminy w trakcie, której zostały podjęte uchwały w sprawach: zmia-
ny uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grud-
nia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej 
Gminy Słupno na lata 2012 – 2015; zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Słupno na 2012 r.; okręgów wyborczych; przystąpienia 
do Związku Gmin Regionu Płockiego; przyjęcia Statutu Związku 
Gmin Regionu Płockiego; zmiany Statutu Związku Gmin Regionu 
Płockiego; zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Słupno; zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno; nabycia gruntu 
położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 548/10 i 548/19 
o pow. łącznej 0,1896 ha; działki nr 133/46, 133/47 i 133/48 o pow. 
łącznej 0,0881 ha; nabycia gruntu w Bielinie oznaczonego jako 
działka nr 137/2 o pow. 0,0570 ha; nieodpłatnego nabycia gruntu 
położonego w Rydzynie oznaczonego jako działki nr 35/5, 42/2, 
46/2, 53/4, 325/6 i 58/4 o łącznej powierzchni 0,0983 ha; nadania 
nazw ulic we wsi Słupno gmina Słupno oraz we wsi Cekanowo gm. 
Słupno.

Poza tym Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Słupno za I półrocze 2012 r. oraz informację z wyko-
nania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2012 r. – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Przyjęta również została informacja o wydanych 
decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej 
za 2011 r.

Kolejna, XX sesja odbyła się 19 października, na której wg po-
rządku obrad zostały podjęte, oprócz zmian w tegorocznym budże-
cie, następujące uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podat-
ku; w sprawie opłaty targowej; w sprawie zmiany uchwały Nr 203/
XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupno; 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Słupno; obwodów 
wyborczych; nabycia na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych 
w Cekanowie oznaczonych jako działki nr 172/1 i 290/42; w spra-
wie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; w sprawie przeka-
zania na rzecz sołectwa Słupno prawa nieodpłatnego użytkowania 
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 72/3 w obrębie Słupna; w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno; w sprawie zmiany Sta-
tutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

w okresie od sierpnia do listopada 2012 r.
XXI sesja Rady Gminy odbyła się 13 listopada i głównym jej 
punktem było przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 
oraz przyjęcie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 
2013 r. Oprócz tych projektów oraz podjęcia zmian w tegorocznym 
budżecie Rada podjęła uchwały w sprawach:

zmiany Uchwały Nr 182/XX/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia • 
19 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-
wej Gminy Słupno na 2012 rok,
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od • 
środków transportowych na 2013 r.,
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego • 
oraz zwolnień dotyczących tego podatku,
opłaty od posiadania psów,• 
ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat • 
za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Słupno,
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowy-• 
mi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialne-
go zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego 
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2013,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • 
terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie,
zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych • 
Gminy Słupno na lata 2009 – 2015,
uchylenia Uchwały Nr 157/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z • 
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzie-
lenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, spo-
sobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań,
przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy w Słupnie  na • 
2013 r.

Ponadto radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Słupno za rok szkolny 2011/2012 oraz ra-
port z oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych na lata 2009 – 2015. Rada zapoznała się również z infor-
macją z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych Gminy Słupno za 2011 r.

Podczas wszystkich sesji opisanych wyżej radni wysłuchali in-
formacji z posiedzeń komisji stałych za okres między sesjami oraz 
informacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na poszczególnych 
posiedzeniach.

23 listopada została zwołana sesja nadzwyczajna, której jedy-
nym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyod-
rębnienia i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową czę-
ścią działki nr 175 w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory 19a.

Sesje Rady Gminy

Władze samorządowe gminy Słupno. Stoją od lewej: radni – Jan Stefański, Andrzej Dzięgielewski, Bożena Grzybowska, Michał Drajkowski, Stanisława 
Jaroszewska, Zbigniew Dziecinny, Jadwiga Biernat, Zbigniew Pielat, wiceprzewodniczący rady gminy Dariusz Kępczyński, Krzysztof Szałkowski, Lech 
Doliński, Jerzy Pęcherzewski. Siedzą od lewej: Zygmunt Majewski, przewodnicząca rady gminy Elżbieta Kuchta, wójt gminy Słupno Stefan Jakubowski, 
skarbnik gminy Elżbieta Syrkowska, radny Andrzej Banasiak.
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Szanowni Państwo,
to już chyba tradycja, już po raz drugi prezentujemy Wam

Subiektywny przegląd roku
Styczeń

---- Gmina Słupno po raz pierwszy przy-
stąpiła do organizacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, podczas której 
prowadzona była publiczna zbiórka pie-
niędzy na zakup urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp insulino-
wych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 
WOŚP odbył się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Słupnie z/s. w Cekanowie. 
11 589,17 zł to łączna kwota zebrana 
dzięki hojności mieszkańców naszej 
gminy.

---- „W Słupnie śniegu niewiele, w związ-
ku z czym uczniowie i nauczyciele wy-
chodząc naprzeciw zimie, bagaże spako-
wali i do Małego Cichego się udali.”
Dzieci ze Szkół: Podstawowej i Gimna-
zjum w Słupnie od 7 stycznia na Białej 
Szkole w Tatrach.

---- Ze strony internetowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Słupnie „20 
stycznia ok. godz.10.45 w Słupnie na 
drodze krajowej 62 doszło do zderze-
nia ciągnika rolniczego z samochodem 
dostawczym Fiat Ducato. Na szczęście 
nikt nie odniósł obrażeń, ale samochód 
został poważnie uszkodzony. W działa-
niach brało udział (…) OSP Słupno, Po-
licja. (…) Jest to drugi wypadek w tym 
tygodniu, gdyż 16 stycznia bus Baracu-
da przewożący pasażerów do Warszawy 
najechał na tył cysterny przewożącej 
ciekły azot. Poszkodowanych 11 osób 
karetki pogotowia przetransportowały 
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
w Płocku.”

---- W Gminnym Ośrodku Kultury Słupno 
z/s. w Cekanowie zaczął prężnie działać 
wolontariat.

---- 31 stycznia, podczas konferencji 
“Mazowieccy Liderzy Wykorzystywania 
Środków Unijnych”, Stefan Jakubowski, 
wójt gminy Słupno otrzymał z rąk Ada-
ma Struzika, marszałka województwa 
mazowieckiego nagrodę. 
Nasza Gmina znalazła się w gronie Lide-
rów RPO WM (Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Mazowieckiego)  
z regionu płockiego i otrzymała wspar-
cie w wysokości 37,1 mln zł na realiza-
cję 4 projektów. Tym samym pozyskała  
4 438 zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca i zajęła trzecie miejsce spo-
śród gmin wiejskich na Mazowszu, któ-
re otrzymały dofinansowanie w ramach 
RPO WM 2007 – 2013.

Wójt gminy 
Słupno Stefan 
Jakubowski 
prezentuje 
statuetki  
RPO WM,  
otrzymane 
od marszałka 
województwa 
mazowieckiego  
Adama Struzika

Biała szkoła

Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 
pomocy pierw-
szy raz zagrała 
w Słupnie. 
Na zdjęciu 
Agata i Wiktor 
młodzi wolonta-
riusze

Kalendarium

Emilia Adamkowska
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Luty

Marzec

---- Szkoła Podstawowa w Słupnie uru-
chomiła... pocztę walentynkową.

---- Gminne eliminacje do ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - też 
w szkole w Słupnie. Zwycięzcami zosta-
li Sebastian Grzelak (grupa I - szkoła 
podstawowa) i Adrian Różalski (grupa 
II - gimnazjum). I to oni mieli później 
reprezentować gminę w eliminacjach 
powiatowych.

---- 27 lutego, Gmina Słupno podpisała 
umowę z Wykonawcą na realizację in-
westycji pn. „Budowa ulicy Wiejskiej 
oraz przebudowa ulicy Królewskiej 
w Cekanowie – I etap” stanowiącej  
I etap projektu „Budowa ulicy Wiejskiej 
wraz z kanalizacją deszczową, oświetle-
niem ulicznym oraz przebudową ulicy 
Królewskiej w Cekanowie, gmina Słup-
no.

---- Ostatnie dni karnawału w gminnych 
podstawówkach obchodzone był wyjąt-
kowo hucznie! I tak w Słupnie rozpo-
częło się od przedstawienia „Królewna 
Śnieżka  i siedmiu krasnoludków”, potem 
był pokaz tańca klasy 1b, a to wszystko 
zakończone wielkim balem karnawało-
wym, na którym można było zobaczyć 
tańczące cyganki, przemykające - chyba 
na miotle - urocze Baby Jagi oraz lśniące 
zbroje rycerzy... 
Do Święcieńca natomiast, przybyła „Nie-
bieska wróżka” by porwać wszystkich 
do tańca w rytm muzyki latynoame-
rykańskiej. Było mnóstwo konkursów,  
w których nagrodami były słodkości. 
Ze strony internetowej SP w Święcień-
cu „Wybrano również Króla i Królową 
balu. Zostali nimi Agata Michalak i jeden  
z braci Multon. (niestety agencja nie 
donosi, który z bliźniaków Przemek czy 
Kuba!).” 

---- Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
Panie na dzień kobiet. Gromkie „Sto lat” 
wszystkim damom zagrała Gminna Stra-
żacka Orkiestra Dęta.
---- Gminna Biblioteka Publiczna wraz 
z Przedszkolem „Niezapominajka”  
w dniach 13-16 marca, zorganizowały,  
cykl spotkań dla dzieci poświęconych ży-
ciu i twórczości Janusza Korczaka. (red. 
rok 2012 został ogłoszony przez sejm ro-
kiem Janusza Korczaka.).
---- W Gminnym Ośrodku Kultury Słup-
no z/s. w Cekanowie odbył się I Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego dla Młodzieży i 
Dorosłych o Puchar Dyrektora GOK Słup-
no. W turnieju wzięło udział 31 zawod-
ników w dwóch kategoriach wiekowych 
do lat 18 i od lat 18. Zwycięzcami zostali 
Graczyk Adrian (grupa do lat 18) i Jaro-
sław Kaźmierczak (grupa od lat 18). 

Poczta  
Walentynkowa  
w szkole 
w Słupnie

Młodzież z gim-
nazjum w Słupnie 
i jurorzy. Gminne 
eliminacje Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej 

Zwycięzcy 
I Otwartego 
Turnieju Tenisa 
Stołowego dla 
Młodzieży 
i Dorosłych 
o Puchar 
Dyrektora GOK

Niebieska wróżka 
z dziećmi ze szkoły 
podstawowej  
w Święcieńcu 

Kalendarium
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Kwiecień

Maj
---- Samorządowcy z Gminy Słupno 
odznaczeni przez Wojewodę Mazo-
wieckiego. Ze strony Starostwa Po-
wiatowego w Płocku „Zarząd i Rada 
Powiatu w Płocku wraz z samorządami 
miast i gmin powiatu płockiego wspól-
nie świętowali Dzień Samorządu Teryto-
rialnego. Uroczystości rozpoczęła  Msza 
Święta w intencji samorządów w koście-
le p.w. Św. Mikołaja w Gąbinie. Część 
oficjalna rozpoczęła się o godzinie 14.00 
w sali bankietowej Centrum Rekreacyj-
no – Szkoleniowego „Żawakol”, gdzie 
między innymi zostały wręczone od-
znaczenia państwowe i Medale Zasłu-
żony dla Powiatu Płockiego.” I tak: 
Na mocy Postanowień Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 15 wrze-
śnia 2011 roku oraz z dnia 17 stycznia 
2012 roku, za zasługi w działalności 
na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej, za zasługi na rzecz społecz-
ności lokalnej Srebrnymi Krzyżami 
Zasługi odznaczeni zostali: Zbigniew 
Bogusław Dziecinny Radny ze wsi Ce-
kanowo, Ala Górecka Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Słupnie, Leonarda 
Anna Leśniewska Zastępca Wójta Gmi-
ny Słupno i Sekretarz Gminy, Izabela 
Danuta Tomaszewska Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Małego Powstańca  

Odznaczeni 
z gminy Słupno, 
od lewej stoją: 
radny ze wsi 
Cekanowo Zbigniew 
Dziecinny, zastępca 
wójta gminy 
Słupno i sekretarz 
gminy Leonarda 
Luśniewska, 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 
Małego Powstańca 
w Święcieńcu 
Izabela 
Tomaszewska 

Odznaczeni  
z gminy Słupno,  
w środku stoją: 
przewodnicząca 
rady gminy  
w Słupnie Elżbieta 
Kuchta, radny  
ze wsi Słupno  
Jan Stefański

miast, których znakomita większość 
prężnie się rozwija.
 
 ---- Szkoła Podstawowa im. Małego Po-
wstańca  w Święcieńcu zajęła i miejsce  
w klasyfikacji końcowej  Powiatowego 
Turnieju Sportowego „ W małym ciele 
wielki duch”. Tę sportową imprezę, dla 
klas I-III, od dziesięciu lat organizuje 
Szkoła Podstawowa w Nowym Misze-
wie.

---- Na zaproszenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słupnie przyjechała Beata 
Ostrowicka, autorka książek dla dzieci  
i młodzieży.

---- Jak co roku Szkoła Podstawowa  
w Liszynie zorganizowała Językową 
Corridę. Celem imprezy jest przybliże-
nie młodzieży piękna polskiej mowy. 
Tegoroczne hasło : „Ojczyzną jest ję-
zyk” pozwoliło nawiązać do najpięk-
niejszych kart polskiej literatury, która 
przez długie lata stanowiła ważny oręż 
w walce o zachowanie polskości. W spo-
tkaniu wzięły udział drużyny reprezen-
tujące szkoły i zawodnicy indywidual-
ni, którzy ubiegali się o tytuł Mistrza 
Języka Polskiego Gminy Słupno,  
a Mistrzynią została Maja Borowska 
ze Szkoły Podstawowej w Liszynie. 

(red. Maja w chwili obecnej jest już 
gimnazjalistką).

Elżbieta Kucha, 
przewodnicząca 
rady gminy 
i Stefan 
Jakubowski,
wójt gminy 
Słupno 
z odebranym 
wyróżnieniem

---- Podczas uroczystej gali „Pulsu Biznesu” w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie zostały wręczone wy-
różnienia i nagrody dla znakomicie działających firm 
oraz samorządowców z województwa mazowieckiego, 
łódzkiego i podlaskiego. Jednym z laureatów jest wójt 
gminy Słupno Stefan Jakubowski, który został wyróż-
niony jako Samorządowy Menedżer Regionu, czyli li-
der, który doskonale pozyskuje fundusze unijne, dba 
o dynamiczny rozwój gminy, nie boi się inwestować, 
wspiera lokalnych przedsiębiorców, podejmuje działa-
nia konsolidujące lokalną społeczność. Gmina Słupno 
zajęła zaszczytne szóste miejsce wśród wszystkich 
samorządów na Mazowszu – wyprzedzając tym sa-
mym sąsiedni Płock (siódme miejsce).Przypomnijmy: 
w województwie mazowieckim jest aż 314 gmin i 85 

Kalendarium
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Czerwiec

Rekreacyjny  
Bieg Wiosny  
Słupno 2012.  
Bieg 
przedszkolaków 
kategoria 
dziewczynki

Poświęcenie Orlika 
w Liszynie

Czerwiec Aktywnych 
Społeczności

Jubileusz 
Złotych Godów

w Święcieńcu. Na mocy Postanowień 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 września 2011 roku za za-
sługi w działalności na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej, za zasługi  
w działalności na rzecz społeczno-
ści lokalnej Brązowymi Krzyżami 
zasługi odznaczeni zostali: Elżbieta 
Stanisława Kuchta Przewodnicząca Rady 
Gminy w Słupnie, Jan Stefański Radny 
ze wsi Słupno”.

---- Festiwalowo i rodzinnie w Święcień-
cu. Przy szkole podstawowej im. Małe-
go Powstańca w Święcieńcu odbył się 
festyn rodzinny połączony z II Edycjąa 
Festiwalu Piosenki i Tańca Słupno 2012. 
Duży sukces odniosły dziewczęta z grup 
tanecznych działających przy naszym 
gminnym GOK-u. I tak, „Trelinki” kate-
goria wiekowa zespoły taneczne I-III, 
zostały laureatkami II miejsca tą samą 
lokatę zajęły nastolatki ze „Stars”. 

---- Gminna Biblioteka Publiczna orga-

---- 1 czerwca br. ta data ma już swoją 
kartę w historii Gminy Słupno. Tego dnia, 
bowiem, został oddany do użytku nasz 
pierwszy Orlik. Pierwszy bo na realizację 
drugiego został już rozstrzygnięty prze-
targ. Orlik, którego uroczyste otwarcie 
odbyło się w Dzień Dziecka powstał przy 
Szkole Podstawowej w Liszynie. Ma słu-
żyć młodzieży szkolnej, uwzględniać 
potrzeby pedagogów, poprawić warunki 
do uprawiania sportu, rekreacji i wypo-
czynku.  Orlik w liczbach:
1 137 331,75 zł – całość inwestycji,
333 000,00 zł – dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki Rzeczy-po-
spolitej Polskiej
   471 331,00 zł – wkład Gminy Słupno
Powierzchnia boisk: 1860 m2 – do piłki 
nożnej
613,11 m2 – do piłki koszykowej i siat-
kówki

---- 5 czerwca podpisanie umowy z wy-
konawcą (red. drugi Orlik) na wykonanie 
boisk sportowych w Gulczewie Starym 
w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 
2012” wraz z placem zabaw dla dzieci na 
kwotę brutto 1 616 355,00 zł.

----  Festyn „Czerwiec Aktywnych Spo-
łeczności” organizowany głównie przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Gminny Ośrodek Kultury oraz Part-
nerstwo Lokalne Nasza 19 i Parafię św. 
Marcina w Słupnie. Podziwialiśmy naj-
młodszych artystów z przedszkola oraz 
z naszych szkół i warsztatów, uczestnicy 
domów pomocy społecznej prezentowa-
li swoje dzieła: obrazy, rzeźby, serwety 
itp. Świetnie bawiliśmy się w trakcie wy-
stępu gwiazdy - kabaretu Jurki.

nizatorem spotkania z publicystką i pisarką dla dzieci  
i młodzieży Ewą Nowak.

---- Rekreacyjny Bieg Wiosny w Słupnie zorganizo-
wany w ramach akcji Polska Biega. Ok. 250 osób po-
konywało w prażącym słońcu 9 lub 3 km albo 100 m 
(przedszkolaki i dzieci z podstawówki). Każdy dostał 
koszulkę, wodę i coś słodkiego na przekąskę. Dla naj-
lepszych były puchary, a na zakończenie losowanie 
nagród. Do udziału w imprezie zaprosili Urząd Gminy 
w Słupnie i Gminny Ośrodek Kultury Słupno  z/s. Ce-
kanowie.
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Lipiec

Wrzesień

„Tygodnik Płocki” napisał o nas:” W  ran-
kingu samorządów „Rzeczpospolitej” 
Słupno zajęło pierwsze miejsce na Ma-
zowszu. W skali całego kraju znalazło 
się w rankingu na 11. miejscu.
Słupno było klasyfikowane w katego-
rii gmin wiejskich.  W tym roku to już 
piąte wyróżnienie dla Słupna w różne-
go rodzaju rankingach i zestawieniach.  
– To oczywiście bardzo miłe, kiedy praca 
samorządowca zostaje dostrzeżona. Na 
pewno takie wyróżnienia dodają gmi-
nie prestiżu – mówi wójt Stefan Jaku-
bowski. Ale przyznaje, że czuje pewien 
niedosyt. To dlatego, że gminie zabra-
kło 0,13 punktu do zajęcia 10 miejsca. 
Wtedy wójt odebrałby wyróżnienie z rąk 
Jerzego Buzka, byłego premiera i prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskie-
go, szefa kapituły rankingu. 
Przy tworzeniu rankingu brane były pod 
uwagę m.in. kwestie finansowe, czyli rów-
nowaga budżetowa, zadłużenie, inwesty-
cje, pozyskiwanie i wykorzystanie unijnych 
dotacji. Kapituła przyglądała się również np. 
„jakości zarządzania jednostką i rozwojem 
lokalnym”. Tutaj brano pod uwagę  m.in. 
wyniki egzaminów szkolnych czy działa-
nia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.” 
W rankingu brane były pod uwagę dane 
pochodzące z Ministerstwa Finansów do-
tyczące finansów jednostek samorządu 
terytorialnego. Dzięki temu niezależna 
kapituła mogła wyłonić najlepsze miasta 
i gminy.

---- Mieszkańcy Amelina z Gminy Kra-
snosielec z wizytą studyjną w naszej 
gminie.  

Festyn Gminny 
i Zawody Strażackie 
w Wykowie.
Zespół Trubadurzy

Rekreacyjny Bieg 
Jesieni 2012. 
Zapisy uczestników

---- Dwa niezwykłe jubileusze Diamentowych i Zło-
tych Godów obchodzone były w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Słupnie. Złote gody świętowali: Zofia  
i Edward Bujalscy oraz Kazimiera i Czesław Kruszyń-
scy. Diamentowa Para zaś, to Helena i Jan Baranow-
scy.

---- Przez cztery dni Gmina Słupno go-
ściła przedstawicieli społeczności lokal-
nej z Gminy Liw. Nasi goście podpatry-
wali codzienną działalność sołectw oraz 
wzięli udział w grze terenowej w której 
nagrodą było odnalezienie skarbu ukry-
tego na terenie grodziska Szeligi.

---- Festyn Gminny i Zawody Strażackie w Wykowie. 
Ależ było atrakcji - i dla dzieci (m.in. zjeżdżalnia, 
trampoliny, pająk ) i dla dorosłych (występy orkiestry 
dętej, zabawa taneczna i przede wszystkim koncert 
gwiazdy - zespołu „Trubadurzy”). 
A w zawodach strażaków-ochotników trzy pierwsze 
miejsca zajęli:
- OSP Święcieniec,
- OSP Słupno,
- OSP Miszewko Strzałkowskie.

---- Wystartował projekt „Szkoła integracji” reali-
zowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie. Celem projektu jest poprawa sytuacji  
12 osób z terenu gminy Słupno zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z powodu niepełnosprawności  
w rodzinie i oraz poprawa sytuacji ich rodzin.

---- Gmina Słupno laureatem Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej w roku 2012 w kategorii Najlepsza 
Gmina Wiejska.

torem Szkoły Podstawowej w Liszynie 
została mgr Wanda Urbaniak.

---- Reprezentacja naszej gminy wzięła 
udział w Samorządowym Mazowieckim 
Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie. 
Wystąpiliśmy w turnieju siatkówki, rzu-
caliśmy ringo, biegaliśmy na nartach po 
trawie, strzelaliśmy do celu, rzucaliśmy 
piłką do kosza…

---- Rekreacyjny Bieg Jesieni połączony 
z piknikiem rodzinnym. Zorganizowany 
przez Gminę Słupno oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Słupnie z/s. w Cekano-
wie. 
Tak o naszym bieganiu pisała Gazeta 
Wyborcza: „Mimo deszczowej i chłod-
nej pogody 170 osób wzięło udział  
w Rekreacyjnym Biegu Jesieni w Słup-

---- Szkoły Podstawowe w Słupnie i Liszynie mają no-
wych dyrektorów. Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie 
został mgr Waldemar Kaczorowski, natomiast dyrek-

Kalendarium



Głos Słupna9

Październik

Listopad

Grudzień

Ranking 
Inwestycyjny 
Tygodnika 
Wspólnota

---- Gmina Słupno zajęła 7 miejsce 
w kraju w rankingu inwestycyjnym 
tygodnika „Wspólnota”. Podczas uro-
czystej gali zorganizowanej przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspólno-
ta” przewodnicząca rady gminy Elżbieta 
Kuchta odebrała wyróżnienie dla gminy 
Słupno. Po raz kolejny znaleźliśmy się  
w elicie polskich samorządów. Zajęli-
śmy siódme miejsce w kraju wśród gmin 
wiejskich w Rankingu Wydatków na Bu-
dowę Infrastruktury Technicznej. (więcej 
na temat rankingu na str. 10).

---- Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego  
w Słupnie było organizatorem Dnia Edu-
kacji Narodowej. Każdego roku inna 
szkoła z terenu naszej gminy jest go-
spodarzem tego święta.  Gminny Dzień 
Nauczyciela to doskonała okazja aby 
spotkali się przedstawiciele wszystkich 
społeczności związanych z oświatą.  
Na szczególną uwagę zasługuje przygo-
towana przez przedszkole „Niezapomi-
najka” oprawa artystyczna. Trzy dziew-
czynki wcieliły się w role reporterek 
„Głosu Słupna” i przeprowadzały wywiad 
z mieszkańcami gminy Słupno. W rolę 
mieszkańców natomiast wcielili się ich 
przedszkolni koledzy. Serdeczne gratula-
cje od Głosu Słupna dla małych artystów 

---- Młodzież i dzieci z gminnych szkół 
i przedszkola uczciły rocznicę odzyska-
nia niepodległości w 1918 r. uroczystymi 
apelami.

---- Szkoła Podstawowa im. Małego Po-
wstańca w Święcieńcu na lekcji historii. 
Ze strony Szkoły Podstawowej w Świę-
cieńcu: „W Galerii Mazovia w Płocku 
odbyła się „Lekcja historii”. Honorowy 
patronat nad uroczystością objęli Pre-

---- Reprezentacja Gminy Słupno zwy-
ciężyła w II Powiatowym Turnieju Piłki 
Siatkowej Pracowników Oświaty.
Turniej odbył się 8 grudnia na hali spor-

nie. Imprezę warto było zorganizo-
wać choćby dla widoku truchtających 
przedszkolaków czy też rodzin sunących  
z maluchami w wózkach. 
Zgodnie z nazwą impreza miała cha-
rakter rekreacyjny. Stąd mało który 
uczestnik myślał o biciu rekordów czy 
dominacji nad rywalami. Tym bardziej że 
znakiem firmowym wydarzeń biegowych  
w Słupnie jest możliwość startu z dala od 
samochodowego zgiełku i miejskiej archi-
tektury, w przyjemnym otoczeniu lasu. 
Nic dziwnego, że trzy kategorie biegowe 
- 9,5 km, rodzinny na 3,5 km i 100 m dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas I-III  
i IV-VI - przyciągnęły przedstawicieli kil-

ku pokoleń. Trudno się było nie uśmiechnąć, widząc 
czerwone, przejęte buzie kilkulatków, którym numer 
startowy zasłaniał górną połowę ciała. - Ten chło-
piec jest niesamowity, oklaski dla niego, bardzo pro-
szę. Gdyby jeszcze inaczej rozłożył siły, z pewnością 
by wygrał - żartobliwie dopingowała przez mikrofon 
Izabela Tomaszewska, szefowa Szkoły Podstawowej 
w Święcieńcu. Tradycyjnie pełniła rolę wspierającego 
konferansjera. Na deser, mimo że w tym czasie deszcz 
padał najmocniej, na linii startu stanęły całe rodziny. 
Przedstawiciel niejednej z nich pchał przed sobą wózek 
z pociechą. Miny tych ostatnich wskazywały, że miały  
z tego niezłą frajdę. A już po wszystkim uczestnicy dzie-
lili się wrażeniami przy gorącej i pożywnej grochówce. 
Następny taki bieg w Słupnie odbędzie się już wio-
sną.”

(więcej na ten temat na str. 14).

---- Na boisku w Wykowie zakończył się XXXIV Rajd 
Pieczonego Ziemniaka (więcej na str. 17). 

---- Podium dla strażaków ochotników z gminy Słup-
no. OSP ze Słupna i OSP z Miszewka Strzałkowskiego 
zajęły I miejsca w konkursie powiatowym z zakresu 
wiedzy ekologicznej pod hasłem „Dobra energia dla 
wszystkich”. Natomiast drużyna z OSP w Mijakowie 
uplasowała się na II miejscu. (więcej str. 17).

---- Rejestracja Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych 
„Centrum Usług Środowiskowych” z/s. w Słupnie  
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

zydent miasta Płocka - Andrzej Nowakowski oraz 
Starosta Płocki – Michał Boszko. Organizatorzy za-
prosili (…) Szkołę Podstawową im. Małego Powstańca  
w Święcieńcu (…)(więcej str. 22).

---- Nowy sprzęt w jednostce OSP w Słupnie. Jest 
nim nowa łódź ratownicza,  płaskodenna, aluminio-
wa  z silnikiem zaburtowym i bogatym wyposażeniem  
o wartości 46 439,99 zł. Zakup ten umożliwi naszym 
sytrażakom sprawne działanie podczas akcji ratunko-
wych (więcej str. 10).

towej w Szkole Podstawowej w Słupnie (więcej na str. 
29).

---- Gminny Orodek Kultury zorganizowa imprezę mi-
kołajkową dla dzieci z terenu naszej gminy.
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Nowy sprzęt 
w jednostce 
OSP 
w Słupnie

Gmina Słupno 7 miejsce w kraju w rankingu  
inwestycyjnym tygodnika „Wspólnota”

W środę 10 października podczas uroczy-
stej gali zorganizowanej przez Pismo Samo-
rządu Terytorialnego „Wspólnota” przewod-
nicząca rady gminy Elżbieta Kuchta odebrała 
wyróżnienie dla Gminy Słupno. Po raz kolejny 
znaleźliśmy się w elicie polskich samorządów. 
Zajęliśmy siódme miejsce w kraju wśród gmin 
wiejskich w Rankingu Wydatków na Budowę 
Infrastruktury Technicznej. 

Klasyfikacja ta postrzegana jest, jako jed-
na z najważniejszych, ponieważ to te wydatki 
tworzą warunki rozwoju gospodarczego Pol-
ski oraz podnoszą, jakość życia mieszkańców 
naszego kraju. 

Ranking tygodnika „Wspólnota” opra-
cował profesor Uniwersytetu Warszawskie-
go Paweł Swianiewicz. Został on stworzony 
na podstawie obiektywnych danych Główne-
go Urzędu Statystycznego oraz danych po-
chodzących z Ministerstwa Finansów. Jest to Dyplom dla Gminy Słupno

W piątek 16.11.2012 r. do jednostki 
OSP w Słupnie trafiła nowa łódź płasko-
denna aluminiowa  z silnikiem zaburto-
wym i bogatym wyposażeniem.

Zakup o wartości 46 439,99 zł został 
dofinansowany w kwocie 20 tyś. przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, reszta została pokryta  
ze środków Gminy Słupno.

Łódź ratownicza posiada bogate wy-
posażenie, m.in. maszt rufowy, na którym 
znajduje się oświetlenie nawigacyjne, ha-
logeny punktowe i rozpraszające, koło ra-
tunkowe, rzutkę ratunkową, bojkę. Ponad-
to łódź została wyposażona w echosondę  
z wbudowanym GPS, motorowodny sygnał 
dźwiękowy, bosak, cumy, kotwice gumo-
we, kamizelki ratunkowe i asekuracyjne.  
Profesjonalny sprzęt ratowniczy, umożliwi 
sprawne i szybkie działanie podczas pro-
wadzenia akcji ratunkowo-powodziowych 
i miejmy nadzieję, że zachęci młodych lu-
dzi do wstąpienia do naszej jednostki OSP 
Słupno.

Nina Lewandowska

wiarygodna informacja przekazywana samo-
rządom, która prezentuje ich osiągnięcia oraz 
kondycję finansową. 

Gala „Wspólnoty” jest imprezą wpisaną 
w tradycję Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów. Forum to jeno z najważniejszych 
wydarzeń samorządowych w Polsce. Jest to 
konferencja poświęcona tematyce finansów 
samorządu terytorialnego w naszym kraju.

Od 10 lat bierze w niej udział kilkaset 
osób: prezydentów, burmistrzów, wójtów,  
przedstawicieli rządu, instytucji finansowych, 
starostów oraz skarbników gmin.

 Głównym celem konferencji jest wypra-
cowanie standardów zarządzania finansami 
publicznymi i kapitałem którym zarządzają 
władze regionalne. Forum ma za zadanie po-
szerzanie wiedzy, wymianę doświadczeń i po-
glądów oraz podnoszenie kwalifikacji.

Z życia gminy
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Kolory nadziei
Powstało niesamowite widowisko mu-

zyczne „Kolory Nadziei”, jego premiera od-
była się w Sali Kongresowej w Warszawie 
4.10.2012r. Spektakl łączy w sobie teatr, ta-
niec, fotografię artystyczną, grafikę kompute-
rową i rożne rodzaje muzyki (rock, pop, mu-
zykę symfoniczną i elementy folku). Dzięki 
czemu charakteryzuje się ogromną dynamiką 
skutecznie docierając do widza i wywołując w 
nim burzę emocji. Pokazuje, że nigdy nie wol-
no się poddawać, że można żyć lepiej i być 
szczęśliwym.

Mieliśmy możliwość uczestniczyć  
w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. 
Nasza pracownia krawiecka, artystyczna oraz 
stolarska przygotowały 14 kukieł, które były 
wykorzystane podczas widowiska i współ-
tworzyły jego niepowtarzalny klimat.

Po więcej informacji o Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Słupnie zapraszamy 
na stronę internetową (gops.slupno.eu), gdzie 
w aktualnościach można znaleźć najświeższe 
informacje z życia domu. Między innymi na-
sze tegoroczne wyjazdy, do Tczewa, do Domu 
Pomocy Społecznej w Brwilnie, do DPS  
w Zakrzewie, do DPS w Płocku, niezapomnia-
ny rejs po Wiśle i wiele innych ciekawych 
wydarzeń. Ponadto zachęcamy do czytania 
naszego najnowszego kwartalnika „A będzie 
to tak…”. W najnowszym numerze znajdzie-
cie Państwo informacje „Co za nami”, ”W 
obiektywie ŚDS”, artykuł „Zrozumieć de-
presję cz.I”, „Dobre rady ze starej szuflady”, 
czyli jak zrobić igielnik , „Domowe sposoby 
leczenia przeziębienia”,  przepis na „Jesienną 
zapiekankę” oraz krzyżówkę. 

Izabela Zgorzelska

Co słychać w Środowiskowym Domu 
Pomocy Społecznej w Słupnie

Rok 2012 jeszcze się nie skończył, ale już teraz można go zaliczyć do bardzo pracowitych i uda-
nych pod względem aktywności, których uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy się podej-
mowali. Jak zawsze działo się bardzo dużo, odwiedzaliśmy, byliśmy odwiedzani, zwiedzaliśmy, 
bawiliśmy się, pomagaliśmy, pracowaliśmy… Dzięki własnej pracy zgromadziliśmy sporo zapa-
sów na zimę. Nie zapomnieliśmy też o dawce ruchu fizycznego, żeby zachować sprawność i zdrowie.  
Bo przecież w zdrowym ciele, zdrowy duch. 

Własny ogródek
Już wiosną rozpoczęliśmy prace w przy-

domowym ogródku warzywnym, przygo-
towaliśmy grunt pod siew warzyw i zasia-
liśmy warzywa, z których korzystaliśmy i 
pielęgnowaliśmy je przez całą wiosnę i lato. 
Reszta zbiorów już zamarynowana w sło-
ikach posłuży na jesienno-zimowe dni. Miód 
z mleczu, sok z malin czy z czarnego bzu z 
pewnością wygoni każde przeziębienie. Zaś 
zioła z przydomowego zielnika wzbogacą 
smak każdej potrawy. A szarlotka domowej 
roboty niejednemu poprawi nastrój. Wszyst-
ko to dzięki własnej pracy, wspólnej pracy. 
Bo przecież o to chodzi w naszym domu.

Aqua-aerobik
Mając na uwadze, zdrowie i kondycję 

naszych uczestników wiosną rozpoczęliśmy 
zajęcia na Podolance z aqua-aerobiku. Ćwi-
czyliśmy dwa razy w miesiącu. Nasi uczest-
nicy byli pod dużym wrażeniem ćwiczeń  
w wodzie. Nie mogli się doczekać następ-
nych zajęć. Były to zajęcia, które nie wyma-
gały od uczestników umiejętności pływania 
i dużej sprawności fizycznej. Ta forma za-
jęć fitness przez wprowadzenie odmiennego 
środowiska, jakim jest woda dawała uczest-
nikom niesamowite wrażenia ruchowe. Nasz 
udział w tych zajęciach jest dowodem na to, 
że nawet niepełnosprawność nie jest prze-
szkodą do zajęć z aqua-aerobiku. Naprawdę 
warto!

Ławki do kościoła  
i altana

W ramach wieloletniej współpracy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy z Para-
fią Świętego Marcina w Słupnie - uczestnicy 
pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej wykonali 15 
ławek drewnianych, które będą służyły miesz-
kańcom Gminy Słupno przez wiele, wiele lat.

Uczestnicy ŚDS, a w szczególności jego 
męska część we współpracy z Klubem Inte-
gracji Społecznej odnowiła drewnianą alta-
nę. Dzięki wspólnym siłom i chęciom Panów 
prace przebiegały sprawnie i szybko. A efekty 
można oglądać na placu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie oraz na załą-
czonych zdjęciach.

Z życia ŚDS



Głos Słupna 12

Podczas wycieczki dzieci zwiedziły Jura Park wraz z przewodnikiem. Zwiedzanie roz-
poczęto od ścieżki edukacyjnej, która stanowi jedną z głównych atrakcji parku. Dzieci miały 
możliwość odbycia wędrówki przez erę mezozoiczną czyli erę dinozaurów. Spacer pośród 
doskonale zrekonstruowanych modeli, wśród których najliczniej reprezentowane (grubo 
ponad 100) były oczywiście dinozaury ale równie ciekawie prezentowały  się gady ssako-
kształtne, pozwoliło to uzmysłowić sobie różnorodność i niesamowitość tego zaginionego 
już świata. W parku nie mogło zabraknąć modelu i rekonstrukcji tropów najstarszego zna-
nego dziś tetrapoda (czworonoga) którego ślady pochodzące z okresu dewońskiego, sprzed 
ok.395 milionów lat, znaleziono w Górach Świętokrzyskich. 

Ustawione wzdłuż ścieżki tablice prezentujące ważniejsze wydarzenia z dziejów życia 
na Ziemi oraz podające informacje o modelach stanowiły uzupełnienie opowieści przewod-
nika.

Wędrówka ścieżką dydaktyczna to doskonała lekcja ciekawego fragmentu dziejów ży-
cia na Ziemi będąca uzupełnieniem szkolnych zajęć biologii i geografii.

Wzdłuż trasy zwiedzania rozmieszczone były liczne plansze z fotografiami środowisk 
roślinnych, charakterystycznych dla ery dinozaurów.

Następnie dzieci zwiedziły Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha.
Muzeum posiada jedną z największych kolekcji skamieniałości w Polsce. Tysiące atrak-

cyjnie zaprezentowanych okazów stwarza zwiedzającym możliwość „obejrzenia” najcie-
kawszych 500 mln lat ewolucji życia na Ziemi.

Większość eksponatów została zebrana lub zakupiona podczas licznych wypraw Jura 
Park Explorer Teamu. Część prezentowanych okazów pochodzi ze zbiorów prywatnych (np. 
kości dinozaurów z Gobi z kolekcji Stanisława Krupy- uczestnika wypraw mongolskich). 
Dzięki uprzejmości Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie muzeum 
ma  możliwość zaprezentowania kolekcji kości triasowych gadów i płazów z Krasiejowa. 
Liczne skamieniałości pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Geologicznego SPIRIFER.

Dzieci w oparciu o skamieniałości i wiarygodne rekonstrukcje prehistorycznych zwie-
rząt (wrażenie robi np. wzbudzający respekt model mamuta) poznały kolejne okresy dzie-
jów życia na Ziemi. Wyprawa rozpoczęła  się od skamieniałych trylobitów z okresu kam-
bryjskiego, a kończyła na neolitycznych dziełach sztuki. Z pokładu batyskafu można było 
podziwiać wymodelowane środowisko morskie sprzed wielu milionów lat. Na szczegól-
ną uwagę zasługiwała część ekspozycji poświęcona poszczególnym odkryciom paleonto-
logicznym i blokom tematycznym: m.in. cmentarzysko późnotriasowych płazów i gadów  
z Krasiejowa na Opolszczyźnie, polsko - mongolskie ekspedycje na pustynię Gobi w latach 
1963-1971, ekspozycja skamieniałości, której największą atrakcja jest, podarowana przez 
Instytut Paleobiologii PAN, rekonstrukcja szkieletu opistocelikaudi, prawie 13 metrowej 
długości roślinożernego dinozaura należącego do grupy zauropodów dokumentacja foto-
graficzna, kości ssaków z czasów „epoki lodowcowej” wraz z rekonstrukcją wzbudzającego 
respekt mamuta włochatego.

Wędrówka przez muzeum to doskonały sposób „bezbolesnego” zdobycia i uporządko-
wania wiedzy z różnych dziedzin.

Kolejnym etapem wędrówki był Ogród Zimowy znajdujący się w oszklonej części pa-
wilonu (budynku) muzealnego stanowi miejsce, w którym dzieci miały możliwość napo-
tkania wielu gatunków egzotycznych i reliktowych roślin w tym takich, które zasiedlały 
środowisko lądowe w czasach „panowania” dinozaurów. Wśród paproci, które szczególny 
rozkwit przeżywały w okresie karbońskim (prawie 350 mln lat temu) kryje się dwumetrowy 
wij, zaś w pobliżu unoszą się gigantyczne praważki.

Szczególna ozdobę Ogrodu stanowiła  wollemia szlachetna, której przodkowie pojawili 
się na naszej planecie ok.150 mln lat temu. Ta pochodząca z rodziny araukariowatych (ro-
ślina) ‘’żywa skamieniałość” spotykana jest dziś „w naturze” tylko w jednym miejscu na 
świecie- nieopodal Sydney w Australii.

Dzieci wzięły również udział w seansie filmowym nt. życia dinozaurów w kino emocji 
- Cinema 5D

Dzięki najwyższej technologii dzieci obejrzały wspaniałe widowisko z niespotykany-
mi pejzażami i podróż do przerażająco realnego świata dinozaurów. Prócz trójwymiarowe-
go obrazu widzowie mogli doznawać, także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych, 
ruchowych, dotykowych, zapachowych. Efekty te pozwalały oglądającym przemienić się  
w aktywnych uczestników scen rozgrywających się na ekranie. 

Po części edukacyjnej wędrówki po Jura Park dzieci miały czas na zabawę w parku roz-
rywki i placu zabaw.

w Solcu Kujawskim
Wycieczka do Jura Park

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Programu Aktywności Lokalnej PAL 
1 – asysta rodzinna projektu systemowego pn. „AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE” w dniach 22.09.2012r. – 23.09.2012r. 
odbył się wyjazd integracyjny dzieci (uczestników projektu) do Solca Kujawskiego.

Z życia gminy
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2 października 2012 r. została zarejestro-
wana w Krajowym Rejestrze Sądowym w War-
szawie Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych 
„Centrum Usług Środowiskowych” z siedzibą 
w Słupnie. Spółdzielnia jest rezultatem reali-
zowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słupnie w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej 
CAL w Warszawie projektu innowacyjnego 
„Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój”.

Założycielami Spółdzielni Socjalnej Osób 
Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” 
są:

- gmina Słupno,
- gmina Bulkowo,
- gmina Mała Wieś,
- Stowarzyszenie Innowacji Społeczeń-

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
„Centrum Usług Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie
09-472 Słupno ul. Warszawska 26 a
cusslupno@wp.pl, www.gops.slupno.eu

stwa Informacyjnego w Płocku,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina 

w Słupnie.

Planowany zakres działalności spółdzielni:
- obszar usług komunalnych m.in.:

Usługi porządkowe	
Usługi remontowo – budowlane	
Pielęgnacja terenów zielonych	
Sprzątanie grobów	
Odśnieżanie 	

- obszar usług socjalnych m.in.:
Usługi opiekuńcze	
Centrum Integracji Społecznej	
Zakład Aktywizacji Zawodowej	

- obszar usług edukacyjnych m.in.:
Organizacja wizyt studyjnych	

Organizacja warsztatów, szkoleń, 	
konferencji
Ścieżki edukacyjne	
Wyjazdy edukacyjne dla dzieci  	
i młodzieży
Współpraca ze szkołami wyższymi 	
w zakresie staży
Edukacja dot. zanikających zawo-	
dów

- obszar usług turystycznych m.in.:
Zwiedzanie miejsc historycznych,	
Wczasy w siodle	
Spływy kajakowe	
Ścieżki rowerowe	
Organizowanie pobytów agrotury-	
stycznych i turystycznych

Z życia gminy
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Edukacji Narodowej

Nie zabrakło przedstawicieli organu prowa-
dzącego, władz oświatowych oraz przedstawicie-
li instytucji współpracujących ze szkołami. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas także Agnieszka Wierz-
chowska, dyrektor Kuratorium Oświaty z Delegatu-
ry Płock oraz Michał Boszko, starosta powiatu płoc-
kiego. 

Beata Jakowska, dyrektor gimnazjum wygłosiła 
ciepłe przemówienie, dziękując wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom za pełną poświęcenia pra-
cę, za serce, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej  
i wychowawczej. Szczególne podziękowania skie-
rowane były dla nauczycieli seniorów, którzy za-
wsze są z nami, dając dowód, że nauczycielem, 
wychowawcą i przyjacielem szkoły jest się przez 
całe życie, jeśli już raz wybierze się ten zawód.            

Część artystyczną wykonały przedszkolaki z za-
przyjaźnionego z gimnazjum przedszkola NIEZA-
POMINAJKA w Słupnie oraz gimnazjaliści.

Program artystyczny zakończył pokaz umiejęt-
ności grupy tanecznej GimStep. 

W swoim przemówieniu Stefan Jakubowski, 
wójt gminy Słupno podziękował wszystkim na-
uczycielom i pracownikom za dobre  wyniki w pra-
cy, za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, za 
poświęcenie czasu i wkład serca, aby nasze szko-
ły były coraz lepszą wizytówką gminy. Wręczył też 
na ręce Wandy Wronowskiej, byłej wieloletniej na-
uczycielki SP w Święcieńcu bukiet kwiatów jako 
symbol podziękowania dla wszystkich  nauczycieli 
seniorów związanych z naszą gminą.

Z okazji Dnia Nauczyciela przyznawana jest tak-
że Nagroda Wójta Gminy – w tym roku przyznana 
została Izabeli Tomaszewskiej, Beacie Jakowskiej  
i Edycie Sobolewskiej.

Życzenia pełne humoru złożyli nam nasi goście 
Agnieszka Wierzchowska, dyrektor Kuratorium 
Oświaty Delegatura w Płocku i Michał Boszko, sta-
rosta powiatu płockiego.

Opracowała Beata Jakowska

Dzień 
19 października 2012 r. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie było organizatorem Dnia 

Edukacji Narodowej. Tradycją naszej gminy jest, że każdego roku inna szkoła jest gospodarzem tego wydarzenia. 
Z okazji święta, zwanego często Dniem Nauczyciela, spotkały się społeczności wszystkich placówek oświatowych  
z terenu naszej gminy, a także byli nauczyciele i pracownicy związani z oświatą. 

Goście podczas uroczystości

Agnieszka Wierzchowska, dyrektor Kuratorium Oświaty z Delegatury 
Płock, Michał Boszko, starosta powiatu płockiego oraz Beata Jakowska, 
dyrektor gimnazjum w Słupnie

Nauczyciele seniorzy chętnie odwiedzają naszą szkołę
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Dzieci z przedszkola NIEZAPOMINAJKA

Wójt Stefan Jakubowski i przewodnicząca rady gminy  
Elżbieta Kuchta gratulują zasłużonym nauczycielom

Agnieszka Wierzchowska, dyrektor Kuratorium Oświaty z Delegatury  
w Płocku i Michał Boszko, starosta powiatu płockiego

Elżbieta Kuchta, przewodnicząca rady gminy Słupno  
i Stefan Jakubowski, wójt gminy Słupno

Wójt Stefan Jakubowski i przewodnicząca rady gminy Elżbieta Kuchta 
składają gratulacje dyrektorowi gimnazjum w Słupnie Beacie Jakowskiej

Grupa taneczna GimStep
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Do biegu gotowi? 
START! 
Po raz kolejny Gmina Słupno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie 
z/s. w Cekanowie zorganizowały Rekreacyjny Bieg Jesieni połączony  
z piknikiem rodzinnym. Przypomnijmy: Gmina Słupno włącza się  
w działania propagujące sport wśród dzieci i młodzieży oraz bierze 
udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. 

W kategorii kobiet:
I miejsce –Sylwia Wojewódźka

W kategorii mężczyzn:
I miejsce –Artur Kamiński

W biegu rodzinny na 3,5 km:
W kategorii kobiet:
I miejsce –Aleksandra Łukasiak

W kategorii mężczyzn:
I miejsce –Tomasz Zasada

Na 100 m dla przedszkolaków 
oraz uczniów klas I-III i IV-VI 
zwyciężyli: 
Przedszkolaki:
W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Aleksandra Rucińska

W kategorii chłopców:
I miejsce – Piotr Wiśniewski

Klasy I – III
W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Małgorzata Lubomska

W kategorii chłopców:
I miejsce – Kamil Borowski

Klasy IV – VI
W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Aleksandra Cupta

W kategorii chłopców:
I miejsce – Michał Kowalski

W zdrowej sportowej rywaliza-
cji wzięli udział amatorzy (trasa ok. 
4 km) i wytrawni biegacze (ok. 10 
km), ale przede wszystkim dzieci. 
Już czwarty raz odbył się Bieg Przed-
szkolaków i Biegi Dzieci ze Szkół 
Podstawowych, które są niewątpli-
wym strzałem w dziesiątkę. Najbar-

dziej przejęci są  
w obydwu  przy-
padkach rodzice, 
którzy dopingują 
swoje pociechy, bie-
gną razem z nimi, 
fotografują i - przede 

wszystkim - są ze 
swoich maluchów bar-

dzo dumni. 
Każdy z przybyłych 

otrzymał: koszulkę z nu-
merem startowym, dar-

mową grochówkę, kiełbaskę  
z grilla i gorące napoje. Po-

nadto wszystkie dzieci dostały dy-
plomy i prezenty. 

Jak zawsze było mnóstwo atrak-
cji. Tradycją jest, że na zakończenie 
imprezy losowane są jeszcze nagro-
dy wśród wszystkich uczestników. 

Najważniejsza jest tu dobra za-
bawa!

Paulina Drajkowska
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W sobotę, 13 października w Ośrodku Szkolenio-
wo – Wypoczynkowym Soczewce odbył się konkurs 
z zakresu wiedzy ekologicznej pod hasłem „Dobra 
energia dla wszystkich”.

W konkursie brało udział 64 drużyny Strażaków 
Ochotników z całego Powiatu Płockiego Strażacy od-
powiadali na pytania testowe walcząc o trzy nagra-
dzane miejsca.

Gminę Słupno reprezentowały  3 drużyny przy 
czym OSP Słupno i OSP Miszewko Strzałkowskie zdo-
były I miejsce i  nagrody rzeczowe: 3 węże W52, wąż 
ssący W110. Drużyna z OSP w Mijakowie zdobyła  
II miejsce i nagrody: 3 węże W52, oraz rękawice 
specjalistyczne Polar II.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nina Lewandowska

Rajd
PIECZONEGO ZIEMNIAKA

13 października zakoń-
czył się na boisku w Wyko-
wie XXXIV Rajd Pieczonego 
Ziemniaka. Rajd to doping 
dla młodych ludzi do aktyw-
nego wypoczynku na łonie 
przyrody oraz zachęta do po-
znawania jej piękna. 

Organizatorem rajdu jest 
Oddział Miejski PTTK w Płoc-
ku. Jest nam bardzo miło, że 
to właśnie przez malownicze 
tereny naszej gminy rokrocz-
nie maszerują piechurzy. Za-
praszamy serdecznie. 

Sukces 
naszych strażaków
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Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godzina zajęć Instruktor
Miejsce od-
bywania się 

zajęć

Poniedziałek Zajęcia taneczne Hip – Hop 
oraz Break Dance 17.30 – 18.30 Zbigniew Góral

GOK Słupno 
z/s w Cekano-

wie

Wtorek

Zajęcia wokalne 15.30 – 18.00 Cezary Szymczak
GOK Słupno 

z/s w Cekano-
wie

Zajęcia muzyczne (gitara) 16.00 – 17.30 Łukasz Grocki
GOK Słupno 

z/s w Cekano-
wie

Środa
Zajęcia muzyczne (keyboard) 14.15 – 18.45 Cezary Szymczak

GOK Słupno 
z/s w Cekano-

wie

Zajęcia taneczno – ruchowe 15.30 – 16.30 Beata Guzowska Hala Sportowa 
w Słupnie

Czwartek Zajęcia muzyczne (gitara) 16.00 – 17.30 Łukasz Grocki
GOK Słupno 

z/s w Cekano-
wie

Piątek Zajęcia taneczne Hip – Hop
 oraz Break Dance 15.30 – 16.30 Zbigniew Góral

GOK Słupno 
z/s w Cekano-

wie

Sobota

Zajęcia fotograficzne 10.00 – 12.00 Tomasz Niesłu-
chowski

GOK Słupno
z/s w Cekano-

wie

Zajęcia plastyczno - malarskie 10.00 – 12.00 Monika Przemył-
ska

GOK Słupno 
z/s w Cekano-

wie

Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
– od 1 października 2012 roku

Od 2.07.2012 r. do 31.08.2012 r. 
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s 
w Cekanowie zorganizował zajęcia 
wakacyjne dla dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Słupno. Zajęcia odby-
wały się od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10.00 do 13.00. W su-
mie na zajęcia uczęszczało około 50 
dzieci i młodzieży z naszej gminy.

W trakcie zajęć został zrealizowa-
ny program profilaktyczny: „Wpływ 
środków masowego przekazu na styl 
życia” połączony cyklem kilku spo-
tkań i zajęć na temat bezpieczne-
go korzystania z komputera. Dzieci 
dowiedziały się z których stron in-
ternetowych można korzystać bez-
piecznie, a jakie strony stwarzają 
niebezpieczeństwo. 

Spotkania przybliżyły uczestnikom 
jakie konsekwencje i niebezpieczeń-
stwa ciągnie za sobą zalogowanie się 
na stronie: „Nasza klasa” bądź „Fa-
cebook”. Wspólnie podczas korzysta-
nia z pracowni internetowej w GOK-u 

Wakacje
W GOK SŁUPNO 

Z/S W CEKANOWIE

dzieciom została przybliżona praca 
wolontariusza, której mogły przy-
glądać się podczas wspólnej zabawy  
w „Happy Parku”. W trakcie wyjaz-
du najmłodszymi opiekowali się rów-
nież wolontariusze zarazem ukazując 
pozytywne aspekty bycia pomocnym  
i bezinteresownym dla innych.

Zorganizowano także zajęcia  
w trakcie których dzieci szukały w 
Internecie informacji dotyczących 
samego słowa wolontariusz, na czym 
polega jego praca oraz dlaczego war-
to nim być? W związku z zajęciami 
uczestnicy wspólnie z wolontariusza-
mi GOK-u stworzyli plakaty i ulotki 
na temat wolontariatu. Na zakoń-
czenie realizacji tego programu dzie-
ciom i wolontariuszom został zor-
ganizowany wyjazd integracyjny do 
Solca Kujawskiego do „Jura Parku” 
gdzie zapoznali się z historią dino-
zaurów, zwiedzały park, obejrzały 
film 5D oraz wzięły udział w warszta-
tach plastycznych.

Uczestnicy zajęć oprócz pogada-
nek, mini wykładów i zajęć dydak-
tycznych miały zorganizowane gry  
i zabawy na świeżym powietrzu zaś  
w budynku GOK-u mogli grać w różne 
gry planszowe, brać udział w warsz-
tatach plastycznych oraz warsztatach 
tanecznych z Hip-Hop i Break Dan-
ce. Aby zapewnić im moc rozrywek 
wspólnie z opiekunami dzieci poje-
chały na basen, do kina oraz chodzi-
ły na wycieczki piesze po okolicy.

W dniach 24 lipca – 7 sierpnia 
2012 roku uczestnikami obozu w Go-
rzewie organizowanego przez Cho-
rągiew Mazowiecką ZHP były dzie-
ci i młodzież z terenu gminy Słupno  
w wieku od 9 do 17 lat. W sumie na 
liście znalazło się 50 nazwisk.

Stanica Harcerska w Gorzewie zlo-
kalizowana jest wśród malowniczych 
lasów Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego, nad jeziorem 
Sumino. Uczestnicy mogą korzystać 
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Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno
 z/s w Cekanowie, bądź tel. (24) 386-27- 55/56 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15.-19.00 

oraz w soboty w godz. 9.00-14.00
www.gok.slupno.eu, e-mail: gokslupno@wp.pl

z boiska do gry w piłkę nożną, siat-
kową, koszykówkę, stołów do tenisa, 
przestrzennego obszaru leśnego do 
prowadzenia gier terenowych i bie-
gów na orientację oraz własne bez-
pieczne kąpielisko wydzielone pomo-
stami ze służbą ratowniczą.

Podczas 15-sto dniowego wypo-
czynku uczestnicy zakwaterowani 
byli w wojskowych namiotach pod 
okiem wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej oraz opieki lekarskiej. 
Na terenie obozowiska organizowany 
był szereg imprez, których charakter 

uzależniony był od zainteresowań, 
potrzeb uczestników oraz pogody, 
m.in. ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, dyskoteki, zabawy integracyjne, 
olimpiady sportowe, zajęcia z profi-
laktyki uzależnień. Uczestnicy obozu 
wzmacniali poczucie własnej wartości 
i tożsamości, pogłębiali umiejętności 
nawiązywania kontaktów między-
ludzkich oraz uświadamianie stereo-
typów związanych z płcią. Uczyli się 
alternatywnych sposobów rozwią-
zywania sytuacji konfliktowych, za-
poznali się z rodzajami uzależnień, 

zostało im przybliżone zagadnienie 
problemu alkoholizmu i poczuciu od-
powiedzialności za picie rodziców, 
oraz kształtowali umiejętność odma-
wiania. Opiekunowie zwrócili uwa-
gę na problem używania substancji 
psychoaktywnych, a dzieci i młodzież 
opracowywały program z zakre-
su profilaktyki uzależnień.W ofercie 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP znalazły 
się również wycieczki do miejscowo-
ści Płock, Toruń i Ciechocinek.

Opr. Paulina Drajkowska

Gminna Strażacka Orkiestra Dęta oraz grupa mażoretek 
„ISKIERKI” prowadzi nabór nowych członków. 

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Zapewniamy piękne stroje, miłą, koleżeńską atmosferę, 
a w przyszłości moc wrażeń z występów, wspólnych spo-

tkań i wyjazdów.

Serdecznie zapraszamy

W jedną z październikowych sobót 
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s 
w Cekanowie wziął udział w Festiwa-
lu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej 
i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do 
Oberka” w Łącku. Festiwal już po raz 
siódmy został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego.

„Od Kujawiaka do Oberka” jak 
sama nazwa wskazuje to m. in. 
przegląd zespołów folklorystycznych 
i kapel, wystawy twórczości ludowej, 
kiermasz i degustacja lokalnych po-
traw, a także konkursy na: utwór pi-
sany gwarą, na najpiękniejsze sto-
isko oraz na najsmaczniejszy produkt 
żywnościowy.

Nasze stoisko cieszyło się olbrzy-
mim zainteresowaniem. Zaprezento-
waliśmy na nim własne  rękodzieło 
oraz produkty lokalnych twórców.

Festiwal prowadził prezenter te-
lewizyjny Radek Brzózka. Mało kto 

Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej

Od Kujawiaka do Oberka

wie, że jet on rodowitym płocczani-
nem i ukończył III LO. Gościem spe-

cjalnym Festiwalu był zespół InoRos.
Opr. Paulina Drajkowska
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6 listopada w GOKU-u odbył się wieczór zadumy, pełen poezji i śpiewu pt. 
„... Śpieszmy się kochać ludzi ...”. 

Przybyli na uroczystość goście podziwiali występy dzieci z warsztatów 
prowadzonych przez nasz ośrodek. I tak, muzycznie zaprezentował się Da-
niel Klimek oraz Sebastiana Grzelak, wokalnie Natalia Rozmanowska, Julia 
Luśniewska, Natalia Żółtowska oraz Kamil Borowski (red. zajęcia wokalne  
i muzyczne prowadzi Cezary Szymczak). Wystąpiły również panie z zespołu 
artystycznego „18 lat plus VAT”.  

Anna Kuhn - Cichocka oraz lokalna poetka Anna Włochowska przybliżyły 
zebranym swoją twórczość poetycką.

Po części artystycznej zorganizowany był mały poczęstunek. Dziękujemy 
za przybycie i wspólną chwilę zadumy.

Opr. Paulina Drajkowska

25 października br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekano-
wie odbyła się wystawa fotograficzna 
„Wspomnienia z wakacji”. Zaprezento-
wane zostały zdjęcia uczestników zajęć 
fotograficznych prowadzonych przez 
fotografa Tomasza Niesłuchowskiego. 

Była to dobra okazja do przywo-
łania miłych wspomnień. Dzieci opa-
trzyły wybrane zdjęcia własnym ko-
mentarzem w postaci najciekawszego 
wspomnienia wakacyjnego. Każdy  
z uczestników zajęć otrzymał mały 
upominek.

Gratulujemy dzieciom pięknych 
zdjęć oraz życzymy dalszych sukce-
sów.

Opr. Paulina Drajkowska

Wspomnienia z wakacji
Wystawa fotograficzna

Wieczór zadumy 
– „…Śpieszmy się kochać ludzi…”

11 listopada 2012 r. przypadła 
94 rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej  im. A. J. Nowowiejskie-
go w Słupnie tradycyjnie odbył się 
okolicznościowy apel przygotowany 
przez nauczyciela historii – Piotra Ja-
kubowskiego. Uczniowie z klas IV-VI 
wystąpili prezentując liczne utwory 
patriotyczne. Obok obowiązkowego 
hymnu chór szkolny wykonał pieśni 
legionowe. Szczególnie wzruszający 
był moment, w którym solistom to-
warzyszył akompaniament na altów-
ce w wykonaniu nauczyciela muzyki, 
Marka Chojnackiego. Warto również 
nadmienić o pięknej dekoracji  pre-
zentującej sylwetkę marszałka Józefa 
Piłsudskiego wykonanej przez panie 
opiekunki świetlicy: Justynę Grze-
grzółkę i Monikę Zelmańską. Dzięki 
temu, że uczniowie szkoły przyby-
li na apel w strojach galowych, uro-
czystość miała wyjątkowy charak-
ter – patriotyczny i odświętny – co 
doskonale korespondowało z rangą 
święta. Aplauz publiczności był do-
wodem uznania dla wszystkich wy-
konawców.

opr. SP w Słupnie

Kultura
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AktywizujAca lekcja historii w klasie II
13 listopada 2012 r.

Aktywne (aktywizujące) meto-
dy nauczania są technikami pracy 
grupowej, które szczególnie pobu-
dzają aktywność uczniów. Ułatwiają 
one proces uczenia się, czyniąc na-
ukę bardziej urozmaiconą, a przez 
to przyjemniejszą i łatwiejszą. Oży-
wiają atmosferę w klasie, często da-
jąc niespodziewane efekty w pracy  
z uczniami słabszymi. 

Uczniowie przyzwyczajeni do zdo-
bywania wiedzy i umiejętności me-
todami aktywnymi są bardziej sa-
modzielni, bardziej krytyczni, łatwiej 
formułują sądy i opinie, chętniej  
i odważniej biorą udział w publicz-
nych wystąpieniach. 

Metody aktywne stosuję w swo-
jej pracy od kilkunastu lat. Prowa-
dzenie zajęć tymi metodami jest 
pracochłonne i wymaga wielu przy-
gotowań,  ale z pewnością rezulta-
ty są tego warte. Uczeń poprzez do-
świadczenie,  działanie i przeżywanie 
więcej zapamiętuje oraz chętniej  

,

i świadomie uczestniczy w procesie 
nauczania. 

Przykładem zajęć prowadzonych 
metodami aktywnymi są zajęcia w 
klasie II. Zajęcia te stanowiły podsu-
mowanie treści historycznych doty-
czących pierwszej stolicy Polski.

Lekcja była tym bardziej niezwy-
kła, bo uczestniczyli w niej nieco-
dzienni goście.

Byli nimi : rycerz  w oryginalnym 
stroju rycerskim i kobieta w stroju  
z okresu średniowiecza. 

Goście opowiedzieli dzieciom  
o  zajęciach mężczyzn i kobiet z tam-
tych czasów, Rycerz zapoznał dzie-
ci z  kodeksem rycerskim. Wszyscy 
zgodnie przyznali, że takimi zasada-
mi można się kierować również dzi-
siaj, będąc uczniem.

Zaprezentowali też uczniom  po-
szczególne elementy swojego stroju 
i broni..

Następnie każdy uczeń patrząc na 
wybraną postać próbował ustnie opi-

sać wygląd stroju rycerza lub kobiety 
średniowiecznej.

W trakcie zajęć dzieci popisywały 
się wcześniej zdobytą wiedzą. Opisy-
wały wygląd grodu, mówiły o miesz-
kańcach grodu i podgrodzia,  opo-
wiadały „Legendę o Lechu, Czechu  
i Rusie”, wskazywały na mapie sto-
lice Polski,  omawiały zawody wyko-
nywane w dawnych czasach.

Ale największą frajdą dla dziecia-
ków było przymierzanie stroju rycer-
skiego.  Wszyscy byli chętni, choć 
strój był ciężki i niektórym  trudno 
go było udźwignąć. 

Mam nadzieję, że ta niecodzien-
na lekcja historii wszystkim podobała 
się i na długo ją zapamiętają.

Serdeczne podziękowania dla 
Wioletty Świątek za pomoc, za-
angażowanie i udostępnienie 
strojów pochodzących z epoki 
średniowiecza.

Elżbieta Maliszewska

R E K L A M A

Nasza młodzież
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Lekcja historii
10 listopada 2012 r. w Galerii Mazovia  

w Płocku odbyła się „Lekcja historii”. Hono-
rowy patronat nad uroczystością objęli Prezy-
dent miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz 
Starosta Płocki Michał Boszko.

Organizatorzy zaprosili Płocką Drużynę 
Kuszniczą i Płockie Bractwo Kurkowe, Golub-
sko – Dobrzyńskie Bractwo Rycerskie, Grupę 
Młodzieżową Armii Krajowej „Kampinos”  
i GRH Wolf, Grupę Rekonstrukcji Historycz-
nej „Śródmieście”, Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej GRH Weichsel, Sto-
warzyszenie Historyczne Pułk 37, Muzeum 
Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne, Orkie-
strę Dętą z Łącka oraz szkoły: Zespół Szkół 
im. Staszica w Gąbinie, Zespół Szkół im.  
Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespół 
Szkół im. Marszałka Piłsudskiego w Drobi-
nie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszko w Gostyninie, Szkołę Podsta-
wową im. Małego Powstańca w Święcieńcu, 
Szkołę Podstawową nr 23 im. Armii Krajowej  
w Płocku, I Liceum Ogólnokształcące PUL 
im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku,  
I Gimnazjum PUL im. Emilii Plater w Płocku, 
Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płoc-
ku, Zespół Szkół nr 1 w Płocku, Gimnazjum nr 
5 im Zygmunta Padlewskiego w Płocku, Tra-
dytor, Wojskową Komendę Uzupełnień i Te-
atr Płocki.

W atmosferze rodzinnego, patriotyczne-
go święta można było zobaczyć pojedynki na 
broń czarnoprochową, zostać „rekrutem” oraz 
otrzymać kartę powołania do Armii Napole-
ona. Kto chciał mógł ćwiczyć musztrę. Bar-
dziej odważni ładowali armatę. Interesujące 
były pokazy walk na rapiery. Nie zabrakło 

również wystawy z nowoczesną bronią woj-
ska polskiego. Wielu wzruszeń, szczególnie 
osobom starszym, dostarczyły pieśni patrio-
tyczne wykonywane przez uczniów zaproszo-
nych szkół.

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstań-
ca w Święcieńcu przy współpracy z Gimna-
zjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Słupnie przygotowała wystawę poświęconą hi-
storii listopadowego święta oraz wydarzeniom 
z okresu  Powstania Warszawskiego mających 
ścisły związek z patronami obu szkół. Cieka-
wą oprawą były prezentacje multimedialne  
z okresu Powstania Warszawskiego, ale rów-
nież aktualnych wydarzeń z życia szkół. Bar-
dzo ciekawą formą zachęcenia gości galerii do 
aktywnego uczestnictwa w imprezie było wy-
konywanie kokard narodowych oraz prac pla-
stycznych związanych z listopadowym świę-
tem. Uczniowie podstawówki przygotowali 
prace plastyczne poświęcone patronowi.

Na scenie wystąpił zespół wokalny „HOP-
SY” ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, 
który zaprezentował zebranym pieśni o cha-
rakterze patriotycznym oraz piosenki o tema-
tyce związanej z miłością do ojczyzny. Dodat-
kowo dziewczęta dzięki odświętnym strojom, 
narodowym kokardom nadawały imprezie 
uroczystego kolorytu.

Wystawę odwiedził Starosta Płocki Mi-
chał Boszko, który podziękował za udział  
w tak ważnej dla naszego narodu uroczystości.

Nie zabrakło wojskowej grochówki, która 
wszystkim bardzo smakowała.

Izabela Tomaszewska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca 

w Święcieńcu

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu zechcieli podzielić się radością i wspólnym 
świętowaniem 11 listopada.

Za przygotowanie wystawy oraz sprawną organizację pragnę podziękować nauczycielom Szkoły Pod-
stawowej im. Małego Powstańca w Świecieńcu: Milenie Lewandowskiej, Annie Kaźmierczak, Elżbiecie 
Maliszewskiej, Katarzynie Porębskiej, Agnieszce Domińskiej, Tomaszowi Siekierskiemu, Tomaszowi Za-
lewskiemu. Dziękuję Magdalenie Boguckiej – dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, Beacie 
Jakowskiej - dyrektorowi Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie oraz Małgorzacie 
Lewandowskiej i Bogdanowi Żmijewskiemu. Najpiękniej dziękuję uczennicom Szkoły Podstawowej im. 
Małego Powstańca w Święcieńcu, które w tym szczególnym dniu godnie reprezentowały naszą gminę  
i szkołę.
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Jeszcze nie tak dawno październiko-
wa złota jesień cieszyła nasze oczy i serca. 
Przyjemnie było biegać i bawić się wśród 
szeleszczących, kolorowych liści. Coraz 
chłodniejsze dni zbliżyły nas jednak do li-
stopada – szczególnego miesiąca refleksji 
i zadumy. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Li-
szynie, zanim z rodzicami udały się na 
cmentarze, by modlić się za bliskich, 
uczestniczyły w „Rajdzie Pamięci”. Jego 
celem było poznanie miejsc pamięci naro-
dowej w najbliższej okolicy.  

W Słupnie niedaleko kościoła ucznio-
wie zatrzymali się przy symbolicznym 
grobie upamiętniającym 20 ofiar zbrod-
ni hitlerowskiej z 28 sierpnia 1942 roku. 
Wspomnieli też biskupów więzionych  
w 1940 r. w znajdującym się nieopodal daw-
nym budynku szkoły, na którym umiesz-
czono ozdobną tablicę informacyjną. 

Stamtąd udaliśmy się do Borowiczek, 
gdzie w pobliżu fabrycznych hal stoi gra-
nitowy pomnik z nazwiskami 40 pracow-
ników cukrowni, którzy w latach II wojny 
światowej (1939 – 1945) zostali zamordo-
wani w obozach zagłady. 

Dalej trasa rajdu wiodła do Bielina. Tu, 
przy drodze pod koronami sosen i dębów, 
znajduje się pamiątkowa płyta ku czci „bo-
haterów poległych w obronie Ojczyzny  
w 1920 r.” ufundowana przez mieszkań-
ców w 1930 r.

W każdym z tych miejsc odczytaliśmy 
nazwiska Tych, którzy zginęli walcząc  
 wolną Polskę lub cierpiąc prześladowa-
nia za to, że byli Polakami. W skupieniu 
pochylając głowy, wpatrując się w migo-
cące na wietrze płomienie zniczy, daliśmy 
wyraz wdzięczności dla wszystkich, któ-
rzy spełniając patriotyczny obowiązek, dla 
Ojczyzny poświęcili swoje życie. 

Z dumą, szacunkiem i radością wspo-
minaliśmy też dzień 18 listopada 1918 
podczas szkolnych uroczystości z okazji 
Święta Niepodległości. Z wierszy, slajdów 
i żołnierskich piosenek przymawiali do 
nas żołnierze, poeci, kompozytorzy, prości 
ludzie, dzięki którym „nasz kraj z niewo-
li się wyzwolił”.  Na szczęście dzisiaj nie 
musimy ponosić takich ofiar, ale codzien-
ną pracą i zaangażowaniem udowadnia-
my, że „Jak długo w sercach naszych / Oj-
czysta miłość tkwi,/ Stać będzie kraj nasz 
cały,/ Stać będzie Piastów gród,/ Zwycię-
ży Orzeł Biały,/ Zwycięży polski lud.”

Przykładem takiej postawy jest min. 
udział dużej grupy uczniów w Jesiennym 
Biegu Przełajowym pn. „Bieg Niepodle-
głości” w Podgórzu, a także ścisła współ-
praca z płockim hufcem Związku Har-
cerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej, który z okazji obchodów 
Stulecia Harcerstwa Płockiego uhonoro-
wał naszą szkołę pamiątkowym medalem 
przekazanym na ręce dyrektor, Wandy 
Urbaniak.

Rajd 
Pamięci
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Piękny krajobraz, czyste powietrze, 
rzeki, jeziora, pola, lasy to niepowtarzal-
ne i drogocenne skarby. Wiedzą o tym 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Słup-
nie. W związku z tym chętnie podejmu-
ją wszelkie działania propagujące EKO-
LOGIĘ.

Dnia 14,15,16 września 2012 r. ucznio-
wie naszej szkoły wraz z nauczycielami 
wyruszyli sprzątać naszą Ziemię. Ucznio-
wie klas młodszych chętnie sprzątali te-
ren przy szkole natomiast starsi ruszyli 
poza teren szkoły gdzie przeprowadza-
li liczne wywiady z mieszkańcami naszej 
gminy wypełniając ankiety. Dostarczali 
mieszkańcom ulotki „MIESZKAŃCU SE-
GREGUJ ODPADY – ŚWIAT SAM NIE DA 
RADY”. 

Jolanta Czubak

Sprzątanieświata

W ramach kampanii „Sprzątanie 
Świata 2012” Starostwo Powiatowe w 
Płocku wraz z Regionalnym Centrum 
Edukacji Ekologicznej ogłosiło konkurs 
plastyczno-ekologiczny „Jestem przy-
jacielem Ziemi – chronię środowisko”, 
którego laureatem został uczeń klasy IV 
Tomasz Warmiak. Serdecznie gratuluje-
my!

Już od samego rana organiza-
torka imprezy – Dorota Morawska 
powitała uczniów oraz nauczycieli 
słodkim upominkiem. Każdy otrzy-
mał także znaczek z logo Życzliwy 
dzień. O tak ważnym dniu przy-
pominały nam piękne, okoliczno-
ściowe gazetki oraz kolorowe po-
zdrowienia wykonane przez klasy 
II i I. Na pierwszym piętrze, obok 
gabinetu dyrektora, umieszczone 
zostały, wykonane przez uczniów, 
łapki pozdrowień, czyli odbite na 
papierze dłonie z wymyślonymi 
przez autorów pozdrowieniami dla 
kolegów, koleżanek i nauczycieli. 
W całej szkole dominował kolor 
żółty oraz niebieski, bowiem więk-
szość dzieci i prawie wszyscy na-

Światowy Dzień Tolerancji, 
Życzliwości i Pozdrowień
w Szkole Podstawowej w Liszynie

uczyciele mieli na sobie coś żółtego 
– bluzkę, kamizelkę, korale itp.

Na szóstej godzinie lekcyjnej od-
był się uroczysty apel oraz prze-
prowadzone zostały liczne zabawy 
o tematyce związanej z w/w świę-
tem. Uczniowie układali hasła ŻYCZ-
LIWOŚĆ i TOLERANCJA, wysłuchali 
wierszy mówiących o tym, jakich za-
chowań  należy się wystrzegać, aby 
życie w szkole było przyjemniejsze, 
by szkoła stała się miejscem kultural-
nym i przyjemnym a przede wszyst-
kim bezpiecznym. Dyskutowano 
również na temat Co to jest życzli-
wość i tolerancja? Ciekawych odpo-
wiedzi udzielali najmłodsi uczniowie, 
którzy swoje wypowiedzi popierali 
przykładami z życia klasy lub rodzi-

ny. Wypowiedzi były nie tylko cieka-
we ale również zaskakujące.

W tym dniu, w całej szkole pa-
nowała bardzo miła atmosfera, bo 
wszyscy chodzili uśmiechnięci i od-
nosili się do siebie z życzliwością. 
Zwieńczeniem całej uroczystości były 
wybory Króla i Królowej  Życzliwości 
spośród wszystkich uczniów naszej 
placówki. Zaszczytny tytuł zdobyli  
w tym roku szkolnym przedstawiciele 
klasy V – Julia Wincenciak oraz Da-
mian Kleczka. Nadmienić jednak na-
leży, że tylko o krok za nimi uplaso-
wali się uczniowie z młodszych klas. 
Mam nadzieję – powiedziała organi-
zatorka imprezy Dorota Morawska – 
że w przyszłym roku to właśnie oni 
sięgną po te tytuły.

W środę  21.11.2012 r. w naszej szkole zorganizowany został  
Światowy Dzień Tolerancji oraz Światowy Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień.
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Jesień to pora roku niezwykle trudna 
dla naszego organizmu. Ciągłe zmiany 
temperatury i kapryśna pogoda to sprzy-
mierzeńcy przeziębienia i grypy. Dlatego 
od kilku lat, na przełomie października i li-
stopada, organizujemy warsztaty zdrowot-
ne. Tak było i tym razem. 29 i 30 paździer-
nika spotykaliśmy się w czasie przerw. 

Organizatorka warsztatów, Grażyna 
Maciejewska, zaprosiła nas do obejrzenia 
prezentacji multimedialnej, w której przy-
pomniała wszystkim, jak dochodzi do roz-
przestrzeniania się zarówno przeziębienia 
jak i grypy. 

Obejrzeliśmy także portrety kilku przy-
stojniaków – wirusa opryszczki i grypy. 
Wszyscy niemal zgodnie stwierdzili, że 
bardziej przypominają miękką zabaw-
kę. Niestety to groźni wrogowie każdego 
żywego organizmu. Wywołują nie tylko 
choroby, ale dają również liczne i groźne 
powikłania. Czy można je oszukać, prze-
chytrzyć? Jak to zrobić? Czy zawsze to się 
udaje?

 Odpowiedzi na te i szereg innych py-
tań znaleźliśmy na kolejnych stronach 
prezentacji. Najważniejsze treści (dla za-
pominalskich) zawierała także okoliczno-
ściowa gazetka ustawiona na korytarzu 
szkolnym. 

Nasi uczniowie, w swoich wypowie-
dziach, wielokrotnie nawiązywali do za-
gadnień, które pamiętali z minionych 

Szlachetne zdrowie
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Jak uniknąć przeziębienia i grypy? 
Jak przechytrzyć wirusy?

edycji warsztatów zdrowotnych, toteż przygotowane dla nich zadania 
praktyczne, w których trzeba było wykazać się wiedzą i umiejętnościa-
mi, wykonywali bardzo sprawnie. 

Pierwszaki przygotowały prace plastyczne, w których przedstawiły 
to, co zapamiętały po obejrzeniu prezentacji. Wszystkie łasuchy zostały 
zaproszone także na małe chrupanko. Marchewka i jabłka, chociaż nie 
przypominały smakiem  znanych łakoci typu chipsy i batony, to i tak 
cieszyły się dużym powodzeniem i znalazły wielu amatorów. 

W ogłoszonym przez organizatorkę konkursie plastycznym pn. 
Zdrowie na talerzu największe uznanie zdobyły prace Kamila Bańki  
z klasy IV – I miejsce; Oli Zaręby z klasy II – II miejsce oraz Oskara 
Kolasiuka z klasy V – III miejsce. Ponadto przyznane zostały wyróż-
nienia. Otrzymali je Kamil Maciejewski z klasy III oraz Kacper Zaręba  
z klasy V. Wymienieni artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody, które wręczyła im dyrektor Wanda Urbaniak. Dziękujemy 
wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz gratulujemy 
sukcesu jego nagrodzonym uczestnikom. 

5 listopada, w Szkole Podstawowej  
w Liszynie uczniowie z klas 0 – III obcho-
dzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-
jek. Była to bardzo udana impreza, któ-
ra dostarczyła dzieciom mnóstwo radości  
i rozbudzała wyobraźnię. Każdy ciekaw 
był, jak może wyglądać szkoła, gdy po ko-
rytarzu, w strojnych, szeleszczących suk-
niach, spacerować będą wróżki i księżnicz-
ki. Może na czarnym rumaku lub w złotej 
karocy przybędzie piękny królewicz z ta-
jemniczego królestwa, które jest gdzieś za 
siedmioma górami i siedmioma rzekami. 

Już z kilkudniowym wyprzedzeniem 
podekscytowane dzieci wypytywały orga-
nizatorkę – Dorotę Morawską – o szcze-
góły imprezy. W poniedziałek, od samego 
rana, uczniowie poprzebierali się za znane 
postacie bajkowe. Najlepiej do tego zada-
nia przygotowały się pierwszaki, które w 
100% posiadały piękne i kolorowe stroje.

Maluchy chętnie uczestniczyły we 
wszystkich zadaniach. Rozpoznawały bo-
haterów bajek na podstawie fragmentu 

W naszej szkole jak w bajce
czytanej baśni. Szybko i sprawnie  rozwiązywały zagadki, szarady i re-
busy, kolorowały ilustracje do bajek. Okazało się, że w świecie bajek 
czują się jak w domu, toteż bezbłędnie wykonały zaplanowane zadania. 
Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi były cukierki. Dzieci – podzielone 
na grupy – starały się zdobyć jak najwięcej tych pyszności. Wszyscy 
uczestnicy zabawy walczyli zgodnie z zasadami zdrowej rywalizacji.

Na zakończenie imprezy pani dyrektor podziękowała dzieciom za 
udział, wręczając wszystkim grupom pamiątkowe dyplomy, a ja jako 
organizator zachęcałam do uczestnictwa w tej imprezie także w przy-
szłym roku szkolnym. 
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sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wy-
darzenia był pewien dziennikarz, który uwiecznił sytuację na ry-
sunku, wydrukowanym w gazecie. Właściciel sklepu z zabawkami 
przeczytał gazetę i wpadł na pomysł produkcji pluszowych misiów, 
które świetnie sprzedają się do dzisiaj. Niedźwiadek stał się rów-
nież bohaterem wielu książek, filmów, dobranocek.

W naszej szkole święto pluszowego misia w gronie młodszych 
uczniów z klas 0 – III stało się już tradycją. W bieżącym roku 
szkolnym obchodziliśmy go w ciągu dwóch dni, tj. 26 i 27 listopa-
da. Już pierwszego dnia dzieci przyszły do szkoły ze swoimi ulu-
bionymi pluszakami i usadowiły je w tzw. Misiolandii. Organiza-
torka imprezy – Dorota Morawska – przypomniała wszystkim, na 
pamiątkę jakiego wydarzenia zostało ustanowione to święto, zaś 
dzieci chętnie  opowiadały o swoich maskotkach, wybierały naj-
sympatyczniejszą, największą oraz najmniejszą przytulankę. Słu-
chały, czytanych przez nauczycielkę, najciekawszych fragmentów 
książek oraz wierszy o niedźwiadkach. Nauczyły się także jednego  
z nich na pamięć. Dużym powodzeniem cieszyła się stara, ale w dal-
szym ciągu atrakcyjna zabawa Stary niedźwiedź. Obowiązkowym 
elementem programu był też taniec z misiami w rytm skocznej 
piosenki, a po nim wytypowani przez rówieśników przedstawiciele 
poszczególnych klas rysowali z zawiązanymi oczami podobizny mi-
sia i budowali domki z klocków dla swoich pupili. Z zainteresowa-
niem spotkały się przekazywane przez organizatorkę ciekawostki  
o prawdziwych niedźwiedziach – o ich zwyczajach, ulubionych sma-
kołykach, o miejscu zamieszkania czy osiąganych rozmiarach.

Przygotowania do imprezy rozpoczęły się nieco wcześniej, po-
nieważ wszyscy uczestnicy musieli wykonać portret misia, który 
stanowił później znaczący element całej dekoracji.

Podczas imprezy panował bardzo radosny nastrój. Wszystkim 
dopisywały humory, zwłaszcza podczas kosztowania słodkiego 
miodu. Obserwując uczestników zabawy, śmiało można stwierdzić, 
że jest to udane święto i dobrze, że na stałe zagościło w kalenda-
rzu imprez naszej placówki.

Światowy Dzień 
Pluszowego Misia

25 listopada obchodzony jest (od 2002 
roku) Światowy Dzień Pluszowego Misia. Hi-
storia tej maskotki rozpoczęła się w 1902 r. 
kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych 
Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, 

Wypo¿yczalnia strojów 
z bajek 

dla dzieci

S³upno, tel. 694 671 300

R E K L A M A
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Biblioteka w ramach współpracy  
z Samorządowym Przedszkolem 
„Niezapominajka”  w Słupnie, bę-
dzie instytucją cyklicznie odwiedza-
ną przez maluchy.

Odwiedziny dzieci są zawsze dla 
nas bardzo miłe i niezapomniane. 
Mali czytelnicy traktowani są przez 
nas w sposób szczególny i wyjątko-
wy. Dla nich właśnie stworzony zo-
stał kącik zabaw, który dodatkowo 
zachęca maluchy do odwiedzin na-
szej placówki. 

Ostatnio, 31 października przy-
szły do nas dzieci z grupy „Stokrot-
ki”, 3 i 4 - latki, które pędzącym po-
ciągiem wzdłuż regałów podziwiały 
ilość książek na półkach. Po krótkiej 
prezentacji zaprosiliśmy maluchy do 
kącika dla dzieci, gdzie zachęcone 

Wszystkich Państwa 
jeszcze raz gorąco zapraszamy 
do odwiedzania Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie 
– bo naprawdę warto!!!

Serdecznie zapraszamy
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
ul. Warszawska 26, 09-472 Słupno, tel. 24 266-72-80
Godziny pracy: pn- czw 8.00-16.00, piątek 9.00-17.00

Biblioteka przyjazna dzieciom
kolorystyką z ochotą przystąpiły do 
malowania przygotowanych wcze-
śniej prac z postaciami z bajek. Każ-
de dziecko swoją pracę mogło zabrać 
ze sobą do przedszkola – to było dla 
nich bardzo ważne!

Potem nadszedł czas na upra-
gnioną zabawę, bo chociaż w przed-
szkolu zabawek jest dużo, to te, któ-
re dzieci  spotkały w bibliotece były 
zupełnie inne. Chłopcy z pasją budo-
wali drewnianą kolejkę z przeszko-
dami, a dziewczynkom spodobała się 
bardzo powietrzna, ogromna pufa. 
Kręcony fotel z roletową zasłoną też 
był oblegany i w ogóle było bardzo 
gwarno i wesoło.

Dzieci bawiły się doskonale, były 
bardzo zadowolone i niechętnie wra-
cały do przedszkola. Niebawem ko-

lejna wizyta dzieci, a my już nie mo-
żemy się ich doczekać!

Biblioteka, to nie tylko miejsce 
wypożyczeń książek, może być rów-
nież miejscem, gdzie miło  i przy-
jemnie spędzimy czas. To właśnie 
dzieci pokazują nam, że tak właśnie 
jest, a my dorośli często o tym za-
pominamy. 

Zapraszamy więc wszystkich 
Państwa, odwiedzajcie nas sami,  
z dziećmi i z wnukami, a my już się 
postaramy, aby każdy z Państwa wy-
szedł od nas zadowolony.

Każdy czytelnik, bez względu na  
wiek, jest dla nas ważny i każde-
go staramy się zadowolić i udzielić 
wszelkiej pomocy. 

Bożena Wernik
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W naszej szkole w Liszynie nadszedł wreszcie 
długo oczekiwany dzień 7 listopada. Tym razem to 
my postanowiliśmy wyruszyć na spotkanie z bajką.  
W Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego 
w Płocku gości ostatnio Koziołek Matołek, toteż wy-
braliśmy się tam z wizytą. W wyprawie, zorganizowa-
nej przez Grażynę Maciejewską, uczestniczyły dzieci 
z grupy przedszkolnej oraz uczniowie  klas I – III. 

Bohater opowieści K. Makuszyńskiego to ulubie-
niec dzieci i chociaż jest trochę śmieszny, niezdarny 
i głupiutki, to bez wątpienia niezwykle sympatyczny. 
Dziś każdy wie, dokąd podążał i czego szukał. Ko-
ziołka Matołka znają wszystkie dzieci, a także ich ro-
dzice. Każdy słyszał także o tajemniczym Pacanowie. 
Dla niewtajemniczonych dodam tylko, że Pacanów to 
wieś położona w województwie świętokrzyskim, która 
sławę zawdzięcza Przygodom Koziołka Matołka, a od 
2003 roku odbywa się tu ogólnopolski Festiwal Kultu-
ry Dziecięcej. Na pacanowskim rynku znajdziemy też 
pomnik naszego ulubieńca. 

Podróż bohatera lektury, pełna niezwykłych przy-
gód, spodobała się dzieciom, które, zachęcane przez 
aktorów, czynnie w niej uczestniczyły i tym samym 
świetnie się bawiły. Po przedstawieniu nagrodziły ar-
tystów płockiego teatru długimi, solidnymi brawami. 

Z wizytą w teatrze  
– czyli spotkania z bajką ciąg dalszy
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Siatkówka Nauczycieli
8 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 

w Hali Sportowej w Słupnie odbył 
się II Powiatowy Turniej Piłki Siat-
kowej Pracowników Oświaty pod 
honorowym patronatem Starosty 
Płockiego Michała Boszko oraz Wój-
ta Gminy Słupno Stefana Jakubow-
skiego.

Organizatorem II Turnieju był 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Płocku, a uczestnikami drużyny 
mieszane tj. trzy kobiety i trzech 
mężczyzn.

Rywalizowały między sobą ze-
społy z Ogniska Gminnego ZNP w 
Słupnie, z Nowego Duninowa, Dro-
bina, Bodzanowa oraz Starej Białej.

Ten organizowany po raz dru-
gi turniej był wspaniałą okazją nie 
tylko walki fair – play, ale również 
wspólnego, aktywnego spędzenia 
sobotniego przedpołudnia oraz in-
tegracji środowiska oświatowego  
z powiatu płockiego.

Honorowi patronaci: Starosta 
Płocki Michał Boszko, Wójt Gminy 
Słupno Stefan Jakubowski oraz Pre-
zes Powiatowego ZNP w Płocku Ewa 
Kowalak ufundowali dla zwycięzców 
puchary oraz nagrody. 

W żółtych koszulkach drużyna ze Starej  
Białej. II miejsce w turnieju 

Zwycięska drużyna ze Słupna z jurorami  
i organizatorami

Nad sprawną organizacją i prze-
biegiem spotkania sportowego czu-
wali Prezes Ogniska Gminnego ZNP 
w Słupnie Jolanta Czubak oraz Wi-
ceprezes Oddziału Dariusz Krzewic-
ki.

Zwycięskie drużyny otrzyma-
ły puchary, dyplomy oraz nagrody, 
które ufundował Wójt Gminy Słup-
no – gospodarz terenu pan Stefan 
Jakubowski.

Była to bardzo udana i ciekawa 
impreza, którą warto kontynuować 
i propagować wśród pracowników 
oświaty.

Dziękujemy również  Waldema-
rowi Kaczorowskiemu dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Słupnie za 
pomoc w organizacji Turnieju na te-
renie swojej placówki.

Zwycięskimi drużynami okaza-
ły się:
I miejsce  
– drużyna ze Słupna
II miejsce  
– drużyna ze Starej Białej
III miejsce  
– drużyna z Drobina

Drużyny biorące udział w turnieju
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Są razem od pięćdziesięciu lat. 
Wraz z nimi jubileusz obchodziły ro-
dziny, przyjaciele i znajomi. Uroczy-
stość odbyła się w „Zajeździe Ma-
zowsze” w Słupnie.  

Był tort, szampan, kwiaty,  
a w rytm Marsza Mendelssohna przy-
grywała Gminna Strażacka Orkiestra 
Dęta. 

Wójt gminy Słupno Stefan Jaku-
bowski pogratulował wszystkim Ju-
bilatom zaszczytnej rocznicy oraz 
uhonorował ich medalami nadanymi 
przez prezydenta RP „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.

Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Ala Górecka złożyła bohate-
rom uroczystości serdeczne i bar-
dzo ciepłe życzenia. Pięknie mówiła  
o wzajemnym szacunku, miłości 
oraz życzyła kolejnych lat w zdrowiu 
i szczęściu.

Odznaczonym gratulacje złożył 
również wiceprzewodniczący rady 
gminy Dariusz Kępczyński oraz wrę-
czył pamiątkowe dyplomy.

Miłość, szacunek, poświęcenie, 
liczne kompromisy. Chwile dobre  
i złe. Wspólny dom, rodzina, dzie-
ci i wnuki. Tylko nieliczni mogą po-
chwalić się tak długim stażem mał-
żeńskim, dlatego też złotym parom 
życzymy dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia, pomyślności i spo-
koju.

Emilia Adamkowska

Złote Gody
Miłość, partnerstwo i wzajemne zaufanie to war-
tości, które nie straciły na znaczeniu. Obchodzony  
8 grudnia jubileusz Złotych Godów jest na to dowo-
dem.

Złote Gody świętowali: 
Adela i Karol Lewandowscy z Miszewka-Stefany, 
Anna i Stanisław Maciejewscy z Szelig, 
Irena i Jan Sobótka z Bielina, 
Bronisława i Kazimierz Pachelscy z Samborza, 
Daniela i Jerzy Piątkowscy z Nowego Gulczewa, 
Henryka i Jan Sobańscy z Liszyna, 
Teresa i Jan Świderscy z Miszewka Strzałkowskiego, 
Marta i Henryk Turkowscy z Ramutowa, 
Maria i Czesław Woźniak z Mijakowa
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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
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