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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Słupno
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole

oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

 Wójt Gminy Słupno

Stefan Jakubowski

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

„(…) I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
jak złoty kamyk z procy – 
zrozumie mnie mały baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy. 
 
Pyszczek położy na ręku – 
sumienia wywróci podszewkę – 
Serca mojego ocali 
czerwoną chorągiewkę.”

Ks. Jan Twardowski „Wielkanocny pacierz”
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W przedostatnim dniu minionego roku, czyli 30 grudnia 
2011 r. odbyło się XIII posiedzenie Rady Gminy, w czasie któ-
rego głównym punktem było uchwalenie budżetu gminy po-
przez podjęcie dwóch uchwał budżetowych: uchwały Nr 124/
XIII/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 oraz uchwały Nr 125/XIII/11 
Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 r.

Poza tym podjęto 9 prawomocnych uchwał w sprawach: 
zmiany uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 
grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014; zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Słupno na 2011 r.; ustalenia wykazu wydat-
ków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków; przekazania środ-
ków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa 
Mazowieckiego; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2012 r.; przystąpienia Gminy Słupno do pro-
jektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, działania  II  
– Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Roz-
wój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Ma-
zowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „Mazowsza-
nie”; nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako 
działka nr 11/16 o pow. 0,3103 ha; nabycia gruntu położonego  
w Słupnie oznaczonego jako działki nr 148/8 i 148/14 o łącznej 
pow. 0,2094 ha; zmiany uchwały Nr 19/III/2010 Rady Gminy  
w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Związku Gmin Regionu Płockiego.

Pierwsza tegoroczna sesja odbyła się w dniu 12 marca 2012 
r. i było to XIV posiedzenie Rady Gminy tej kadencji. Głów-
nym tematem tej sesji było przyjęcie informacji i sprawozdań  

w I kwartale 2012 r.
W pierwszym kwartale 2012 r. Rada Gminy w Słupnie obradowała na dwóch 
sesjach.

Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta

z działalności jednostek gminnych za ubiegły rok, min. informa-
cji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Słupnie; sprawozdania z działalno-
ści GOPS w Słupnie sprawozdania z działalności GOK Słupno 
z/s w Cekanowie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdanie ze współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Zostały również podjęte uchwa-
ły w sprawach: zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy  
w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015; 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 r.; fun-
duszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 r.; zmiany wysokości 
świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie 
użytecznych; wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrod-
ka Kultury Słupno z/s w Cekanowie; wprowadzenia zmian  
w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie; 
przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Słupno na lata 
2012 – 2015; zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu 
Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi; przyjęcia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Słupno w 2012 r.”; przeznaczenia 
do zbycia działki nr 31/15 położonej w Mijakowie.

Kolejna XV sesja odbyła się w dniu 26 marca br. i na tym 
posiedzeniu zostały podjęte dwie uchwały w sprawach: zmiany 
Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grud-
nia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 oraz zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Słupno na 2012 r.

Podczas wszystkich przedstawionych wyżej posiedzeń 
Rada Gminy wysłuchała informacji z posiedzeń komisji stałych  
za okres między sesjami oraz informacji Wójta o realizacji 
uchwał podjętych na poprzednich posiedzeniach.

Sesje Rady Gminy
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Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zaprasza do składania wniosków  
o przyznanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat  
w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. 

o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 

(Dz. U. z 1992 r. nr 90, poz. 450).

 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z terenu gminy Słupno wręczane są 
przez Wójta Gminy na uroczystościach organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.


 Wnioski dla małżonków, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Słupno 

można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupnie ul. Miszewska 8a pokój nr 9  
lub zgłaszać telefonicznie na nr tel. 24 267 95 70. 


Gdy małżeństwo było zawarte w innym Urzędzie Stanu Cywilnego  

do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.
Wzór wniosku  - jest do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego lub na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupno w zakładce – Formularze do pobrania.

Nasza Gmina znalazła się w gronie Liderów RPO WM 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazo-
wieckiego) z regionu płockiego. 
31 stycznia, podczas konferencji “Mazowieccy Liderzy Wy-
korzystywania Środków Unijnych”, Stefan Jakubowski, wójt 
Gminy Słupno otrzymał z rąk Adama Struzika, marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego nagrodę. 
Gmina Słupno Otrzymała wsparcie w wysokości 37,1 mln zł 
na realizację 4 projektów. Tym samym pozyskała 4 438 zł 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zajęła trzecie miejsce 
spośród gmin wiejskich na Mazowszu, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach RPO WM 2007 – 2013.

Gmina Słupno 
liderem wykorzystania 
środków unijnych

Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski prezentuje statuetki  RPO WM, 
otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Filary Polskiej Gospodarki to ranking 
przygotowany przez redakcję dzien-
nika „Puls Biznesu” i czołową agencję 
badawczą TNS Pentor. Laureatami te-
gorocznej edycji rankingu zostało 5 firm 
w każdym województwie. W tym roku 

Gmina Słupno zdobyła tytuł 
Samorządowego Menedżera 
Regionu
po raz pierwszy przyznano również ty-
tuł Samorządowy Menedżer Regionu. 
Uzyskało go 10 samorządów w każ-
dym województwie.
Gmina Słupno otrzymała tytuł Samo-
rządowego Menadżera Regionu dzięki 

głosom innych jednostek samorządu te-
rytorialnego. Jest to więc dla nas szcze-
gólny powód do dumy - okoliczne gmi-
ny, miasta i powiaty właśnie w naszym 
samorządzie upatrują lidera, który jest 
kołem zamachowym całego regionu.



Głos Słupna5Z życia gminy

W GMINIE SŁUPNO
W styczniu br. gmina Słupno po raz pierw-
szy przystąpiła do organizacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas 
której prowadzona była publiczna zbiórka 
pieniędzy na zakup urządzeń dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz pomp insuli-
nowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 
W przygotowaniu i organizacji XX Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy brały wspólnie udział Gminny Ośro-
dek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Ma-
łego Powstańca w Święcieńcu, Szko-
ła Podstawowa w Liszynie oraz Szkoła 
Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego w Słupnie. XX Finał 

11 589,17 zł – łączna kwota  
zebrana dzięki hojności mieszkańców,  
z tego:

3 748,09 zł – w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Słupnie, 

2 404,25 zł – w Szkole Podstawowej 
im. Małego Powstańca w Święcieńcu, 

1 647,25 zł – w Gminnym Ośrodku 
Kultury Słupno z/s w Cekanowie, 

897,77 zł – w Szkole Podstawowej 
w Liszynie, 

769,81 zł – w Szkole Podstawowej  
im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie,

2 122,00 zł – to kwota zebrana 
podczas licytacji.

WOŚP odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Słupnie  
z siedzibą w Cekanowie, w tym szczególnym dniu odbywały 
się m.in. różnego rodzaju warsztaty kulturalne, np.: plastycz-
ne, taneczne – pokaz tańca towarzyskiego, break dance i hip 
hop. Imprezę uświetniły występ Strażackiej Orkiestry Dętej 
Gminy Słupno oraz dzieci i młodzieży uczęszczających na 
warsztaty muzyczne, które zaprezentowały utwory grane na 
gitarach oraz keyboardach. Również dzieci z warsztatów ta-
neczno-ruchowych w swoich układach zaprezentowały prze-
piękne figury taneczne. Był także koncert kolęd w wykonaniu 
chóru Sołtysek. A na koniec było ognisko z pieczeniem kieł-
basek, a także wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
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BIAŁA
Nasza młodzież

szkoła

Nauka jazdy na nartach, korzystanie  
z basenów termalnych w Bukowinie Ta-
trzańskiej, kulig przy blasku księżyca, 
ognisko w zimowej scenerii, zwiedzanie 
Zakopanego – to tylko niektóre atrakcje, 
jakich doświadczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. K. K. Ba-
czyńskiego w Słupnie, uczestnicy „Białej 
Szkoły”. 

„Biała Szkoła” to siedmiodniowy wy-
jazd w góry. Pomysłodawcą i kierowni-
kiem wyjazdu był Pan Grzegorz Gomuł-
ka nauczyciel wychowania fizycznego  
w gimnazjum w Słupnie. Opiekę nad 
uczniami Szkoły Podstawowej sprawo-
wała Pani Elżbieta Kolczyńska, natomiast 
gimnazjalistami opiekowała się Pani Mar-
ta Passon. 

W sobotę siódmego stycznia 2012 
roku około godz. 6.30 wyruszyliśmy ze 
Słupna autokarem do Małego Cichego, 

miejscowości oddalonej około 10 km od 
Zakopanego. Po ponad dziewięciu godzi-
nach dotarliśmy na miejsce i  już po dro-
dze spotkała nas miła niespodzianka. Wo-
kół było dużo śniegu. 

Już pierwszego dnia poszliśmy zwie-
dzać górską okolicę i oczywiście nie za-
pomnieliśmy o wypożyczeniu sprzętu 
narciarskiego. Przez cały tydzień szko-
liliśmy swoje zdolności narciarskie pod 
czujnym okiem instruktora narciarstwa 
Pana Grzegorza Gomułki. Nie mieliśmy 
czasu na nudę. Opiekunowie zapewnili 
nam masę atrakcji. Odbył się konkurs ka-
raoke, z którym wiązały się niezapomnia-
ne emocje. Już trzeciego dnia przy blasku 
księżyca uczestniczyliśmy w kuligu, a na-
stępnie w zimowej scenerii rozpaliliśmy 
ognisko i piekliśmy kiełbaski. 

Nie zapomnieliśmy odwiedzić też 
karczmy góralskiej, w której spróbowa-

liśmy regionalnych potraw oraz zapo-
znaliśmy się z tradycjami, muzyką oraz 
gwarą Podhala. Ponadto jedną z wielu 
atrakcji naszego wyjazdu była wyciecz-
ka do Zakopanego, podczas której wraz 
z przewodnikiem tatrzańskim poznali-
śmy historię, zabytki, przyrodę i trady-
cje Tatr. Atrakcją dla wszystkich był tak-
że wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej do 
obiektów termalnych, które obejmują aż 
12 basenów: sześć wewnętrznych i sześć 
zewnętrznych. Temperatura wody w ba-
senach utrzymuje się w granicach 28 - 
36˚C. 

Wieczorem wszyscy motywowani 
konkursem czystości doprowadzali swoje 
pokoje do idealnego stanu. Każdy uczest-
nik dzielnie walczył aby zdobyć dyplom  
za najczystszy pokój. Natomiast w wol-
nych chwilach graliśmy między innymi 
w ping – ponga i piłkarzyki. Nauczycie-
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W Słupnie śniegu niewiele, 
w związku z czym uczniowie i nauczyciele 
wychodząc naprzeciw zimie, bagaże spakowali 
i do Małego Cichego się udali.

le umilali nam czas lekcjami: Pani Kolczyńska lek-
cją  matematyki, Pani Passon lekcją języka niemiec-
kiego na wesoło, natomiast Pan Gomułka przybliżał 
nam historię narciarstwa oraz zasady bezpieczeństwa 
na stoku. 

Najważniejszym wydarzeniem „Białej Szkoły” 
było sprawdzenie nabytych umiejętności jazdy na 
nartach. Wszyscy opanowali tę umiejętność i wzięli 
udział w Narciarskich Mistrzostwach „Białej Szko-
ły” w slalomie gigancie. Pierwsze miejsce w kategorii 
dziewcząt zajęła Weronika Chmielewska, natomiast 
w kategorii chłopców Aleksander Krajewski. Warto 
wspomnieć, że wszyscy uczniowie otrzymali dyplom 
wzorowego narciarza. 

Ostatniego dnia podczas wieczorku pożegnalne-
go uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, dyplo-
my oraz nagrody dla najlepszych slalomistów. W cza-
sie poczęstunku oglądaliśmy zdjęcia i filmiki z Białej 
Szkoły. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymał pamiątko-
wą płytę ze zdjęciami z pobytu w Małem Cichem. 

Grzegorz Gomułka
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Od wielu lat organizowane są w naszej 
gminie, eliminacje do Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, które odbywają się w Szko-
le Podstawowej w Słupnie. Również  
i w tym roku zostały przeprowadzone 
zmagania. 

Konkurs podzielony jest na kilka eta-
pów: gminny, powiatowy, wojewódz-
ki i centralny. Jego adresatami są dzieci 
i młodzież szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz średnich.  

W szczególności służy popularyzo-
waniu wśród młodych ludzi znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, prak-

Czyli jak młodzież 
zapobiega pożarom

ali się!

tycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii  
i tradycji ruchu strażackiego.

Uczniowie – reprezentanci szkół z te-
renu gminy - zostali podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe: szkoła podstawo-
wa i gimnazjum. Musieli odpowiedzieć 
na bardzo trudne pytania testowe – nikt 
nie miał taryfy ulgowej. Trzeba było wy-
kazać się wiedzą. Przegranych nie było, 
każdy z biorących udział w zmaganiach 
pożarniczych został nagrodzony (desko-
rolki, MP4, piłki)  oraz otrzymał pamiąt-
kowy dyplom.

Główna nagroda i pierwsze miej-
sce oraz wyjazd na eliminacje powiato-
we przypadła Sebastianowi Grzelakowi  
z SP w Słupnie i Adrianowi Różalskiemu 
z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Słupnie. 

Kolejne pozycje w grupie Szkół Pod-
stawowych zajęli: Piotr Idźkowski drugie 
miejsce, Bartosz Bońkowski trzecie miej-
sce. 

Natomiast wśród gimnazjalistów: 
Wiktor Świderski drugie miejsce i Bartło-
miej Jankowski trzecie miejsce.

Emilia Adamkowska

Gratulacje dla Adriana Różalskiego 
z Gimnazjum im. K. K. Baczyńskie-
go w Słupnie, który reprezentował 
nas w rozgrywkach powiatowych 
konkursu „Młodzież zapobiega 
pożarom”  i je wygrał. Trzymamy 
kciuki za Adriana, który będzie  te-
raz walczył w zmaganiach na szcze-
blu wojewódzkim. Powodzenia! Komisja sędziowska i biorący udział w konkursie uczniowie szkół podstawowych

Uczestnicząca w konkursie młodzież z gimnazjum w towarzystwie jurorów

Konkurs
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Obchody Roku Janusza Korczaka
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie

We wrześniu 2011 roku Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej podjął uchwałę 
ustanawiającą rok 2012 Rokiem Ja-
nusza Korczaka.

W związku z tymi obchoda-
mi, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Słupnie przygotowała ekspozy-
cję upamiętniającą tego wybitnego 
pisarza i pedagoga. Ponadto w ra-
mach współpracy z Samorządowym 
Przedszkolem „Niezapominajka”, 
biblioteka zorganizowała, w dniach 
od 13 do 16 marca, cykl spotkań dla 
dzieci poświęconych życiu i twór-
czości Janusza Korczaka. 

Mottem przewodnim tych spo-
tkań stały się słowa pisarza: „Nie 
ma dzieci – są ludzie”.

Gościem specjalnym była za-
proszona przez nas, znana i ceniona 
poetka Wanda Gołębiewska, która 
z pasją i zainteresowaniem opowia-
dała dzieciom ciekawostki z życia 
młodego i dorosłego już twórcy.

Spotkania przebiegały w miłej  
i radosnej atmosferze. Dzieci do-
wiedziały się, że chociaż pisarz żył 
w odległych już czasach, to niektó-
re zabawy są aktualne i dziś. Na 
przykład „pociąg”, ulubiona zaba-
wa dzieci z sierocińca Korczaka,  
a w taki właśnie sposób obecnie ma-
luchy zwiedziły bibliotekę. Choć dla 
większości dzieci nie była to pierw-
sza wizyta u nas.

Mali słuchacze w nagrodę za 
uwagą i cierpliwość otrzymali słod-
ki poczęstunek, który dodatkowo 
umilił im pobyt w naszej placówce. 
W podziękowaniu dzieci przygoto-
wały własnoręcznie wykonane upo-
minki i wręczały je pani Gołębiew-
skiej po każdym spotkaniu.

Prelekcje, w których uczestni-
czyło około osiemdziesięciu przed-
szkolaków (z różnych grup: Bie-
droneczki, Leśne Skrzaty, Motylki 
i Słoneczka), przybliżyły dzieciom 
postać największego obrońcy praw 
dziecka.

Przy okazji ciekawych spotkań 
z panią Gołębiewską zapoznaliśmy 
przedszkolaków z naszą placów-
ką, zachęcając ich do czytania ksią-
żek i korzystania z naszych zbiorów 
wspólnie z rodzicami.

Bożena Wernik

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

Dzieci wsłuchane w opowiesci poetki

Pociąg między regałami-zwiedzanie biblioteki Przedszkolaki przed budynkiem biblioteki

Dyrektor biblioteki Malgorzata Olenderek oraz 
dzieci z przedszkola dziękują poetce Wandzie 
Gołębiewskiej

Kultura
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Harcerstwo, 
czyli szkoła życia
Uwierzy pani? Sami wyplataliśmy łóżka ze sznurka. 
Własnymi rękami urządzaliśmy kuchnię, łazienkę. 
Moi harcerze obierali ziemniaki, myli garnki, 
rozpalali w piecu, pełnili warty, dzienne i nocne. 
Przeszli prawdziwą szkołę życia, której nie mieliby 
szans doświadczyć gdzie indziej - opowiada Piotr 
Jakubowski, drużynowy 1. Słupnowskiej Drużyny 
Harcerzy ZHR
Emilia Adamkowska: Ignis to...
Piotr Jakubowski: - ... ogień.
Ventus?
- Wiatr. Egzaminuje mnie pani?
Broń Boże. Ale upewnię się jesz-
cze: terra, czyli...
- ... Ziemia.
I już chyba wszystko oczywiste. 
Te trzy żywioły...
- ... dały nazwę trzem naszym za-
stępom.
Wszystkie one działają w Szkole 
Podstawowej w Słupnie, w której 
przecież i Pan zaczynał swoją 
przygodę z harcerstwem. 
- Oj, dawno to było, dawno. Ale 
tak, właśnie w naszej szkole byłem 
zuchem. Jednak swoją „karierę” 
stosunkowo szybko zakończyłem. 
Rozpadło się wszystko, bo nie było 
osoby, która mogłaby się naszą dru-
żyną zaopiekować. Teraz wróciłem, 
bo harcerstwo, te wspólne wyjazdy, 
możliwość poznawania nowych 
ludzi, piesze wędrówki, obozy, spo-
tkania z przyrodą nie przestały być 
częścią mojego życia. Cieszę się, że 
mogę się dzielić swoim doświadcze-
niem, entuzjazmem z moimi ucznia-
mi, że mogę wychowywać młodych 
Polaków. 
Domyślam się, że Pan był zuchem 
w Związku Harcerstwa Polskiego. 
A teraz widzę Pana  
w mundurze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Czym ZHP różni 
się od ZHR?
Nie da się odpowiedzieć na to py-
tanie jednym zdaniem. Po 1989 r.  
instruktorzy harcerstwa stanęli 
przed pytaniem: Czy a jeśli tak, to 
w jakim stopniu przywrócić harcer-
stwu przedwojenny charakter. My-
ślę, że w wolnej Polsce, po okresie 
komunistycznej indoktrynacji taka 
konfrontacja była nieuchronna. 
Oczywiście nie było w tej sprawie 

zgody. I tak powstał ZHR, który  
– mam wrażenie – wyraźniej od-
wołuje się do przedwojennego 
wzorca harcerstwa. Jeszcze inna 
bardzo ważna różnica: w ZHP są 
drużyny koedukacyjne, a u nas nie 
ma. Dlaczego? Jest to uzasadnione 
rozwojem emocjonalnym dzieci.  
Np. u chłopców w tym wieku po-
jawiają się trudności w wyrażaniu 
uczuć, emocji wobec dziewcząt. 
Dlatego mamy oddzielne drużyny 
męskie i żeńskie. Co nie znaczy, że 
harcerze i harcerki w ogóle się nie 
spotykają, np. na wspólnych ogni-
skach, biwakach. W wyborze ZHR 
pomogła mi też obecność ks. An-
drzeja Pieńdyka, który jest instruk-
torem Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej w stopniu przewodnika.
Ilu naszych uczniów należy  
do ZHR-u?
- Mamy 18 harcerzy. 
Często się spotykacie?
- Raz w miesiącu na zbiórce druży-
ny. Natomiast zastępy mają jeszcze 
swoje spotkania trzy razy w mie-
siącu.
Podczas wrześniowej inauguracji 
roku szkolnego dyrektor naszej 
podstawówki zdradził, że  
w planach jest powstanie druży-
ny żeńskiej.
- To prawda, dyrekcja jest jak naj-
bardziej za. Tylko że znów nie ma 
osoby, która by to poprowadziła. 
Ale mam nadzieję, że to się zmie-
ni. Mam pewne zamierzenia i nie 
wiem jak to się potoczy…
Takim opiekunem musiałby być 
nauczyciel? 
- Nie, nie, może to być ktoś z ze-
wnątrz. Musi tylko sprawdzać się  
w tym, co będzie robił. 
Potrzebne jest jakieś specjali-
styczne przygotowanie?
- Zawsze można je zdobyć. Je-

Zbiórka drużyny – układanie krzyża harcer-
skiego z darów lasu

Harcerze porządkują mogiłę 20 Straconych w Słupnie

„Uśmiechać się w czasie pogody potrafi 
każdy łobuz, uśmiechać się w czasie 
deszczu - tylko prawdziwy skaut” 

(gen. Robert Baden-Powell)
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steśmy otwarci na chętnych, podobnie 
zresztą, jak i na młodych członków dru-
żyny. Nie zamykamy się tylko na szkole 
w  Słupnie. Zapraszamy także uczniów 
ze szkół w Liszynie czy Święcieńcu. 
W grudniu pojechaliście ze świąteczny-
mi prezentami na Ukrainę. Odwiedzili-
ście mieszkających tam Polaków.
- Wcześniej sami zbieraliśmy różne ar-
tykuły spożywcze i słodycze. Przygoto-
waliśmy symboliczną paczkę, z rodakami 
spotkaliśmy się w miejscowości Łanowice. 
Dla naszych gospodarzy ważne było, że 
my tam jesteśmy z nimi, że Polska o nich 
pamięta. 
Potem był luty i...
- ... Dzień Myśli Braterskiej, czyli wielkie 
święto harcerzy, połączone z biwakiem. 
To na pamiątkę urodzin gen. Roberta 
Baden-Powella [22 lutego 1857 r. - red], 
twórcy skautingu.
A najbliższe plany?
- Wędrówki. Wybierzemy się m.in. do 
Chrobrego, czyli dębu w Białobrzegach, 
najstarszego na Mazowszu. Myślimy też 
o rajdzie rowerowym do Trębek pod 
Kutnem.  Zresztą to tylko niektóre nasze 
zamierzenia.
Krótko mówiąc - w harcerstwie nie ma 
czasu na nudę?
- Pomysłów na spędzenie wolnego 
czasu jest mnóstwo. W czerwcu co roku 
organizowany jest rajd  IPN „Szlakiem 
Żołnierzy Wyklętych”. To projekt eduka-
cyjny warszawskiego oddziału IPN, do 
jego organizacji włączają się samorządy 
gminne. Celem jest odkrywanie historii 
- nieznanej, choć nie takiej odległej. Na 
naszej głowie wiosną będzie też upo-
rządkowanie cmentarza w Słupnie. Przy-
pomnę, że to my późną jesienią porząd-
kowaliśmy mogiłę 20 straconych Polaków 
podczas ostatniej wojny. 

Ale największym wyzwaniem, nieza-
pomnianą przygodą będzie...
... obóz letni. W ub.r. byliśmy na nim 
pod Włocławkiem w miejscowości Wi-
karyjskie. Sami musieliśmy wszystko zbu-
dować, w lesie do dyspozycji mieliśmy 
tylko namioty dziesiątki i długie żerdzie. 
Wszystko inne sami musieliśmy zbudo-
wać. Uwierzy pani? Sami wyplataliśmy 
łóżka ze sznurka. Własnymi rękami urzą-
dzaliśmy kuchnię, łazienkę. Bardzo się 
to moim harcerzom podobało. Obierali 
ziemniaki, myli garnki, rozpalali w piecu, 
pełnili warty, dzienne i nocne, uczące 
odpowiedzialności. Wielu przeszło szkołę 
życia, której nie miałoby szans doświad-
czyć gdzie indziej. Moi harcerze wybrali 
się na chatki, czyli 24 godziny spędzili  
w lesie poza obozem. Przekonali się, że 
- wbrew temu co się mówi - las wcale nie 

Harcerki i harcerze z obózu letniego „Wika-
ryjskie 2011” pod Włocławkiem. Druhowie 
ze Słupna w białych obrzędowych koszulach.

Na kajakach na Zalewie Liszyńskim podczas lipcowego biwaku

Harcerka z zaprzyjaźnionej 2 Płockiej Drużyny 
Harcerek „Bojaxhiu” w trakcie wyplatania łóżka
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jest wrogiem człowieka. No bo co lub kto 
może tam nam zagrozić? Jakiś bandy-
ta? Szybciej można go spotkać na ulicy. 
Uspokajam: taką noc spędza w lesie cały 
zastęp. Zastępowy ma telefon i gdyby 
coś się stało, powinien reagować.  Zresztą 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo to wszystko 
pod kontrolą.
A opieka medyczna?
- Jak najbardziej - na obozie jest lekarz. 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Hierarchia, rygor, posłuszeństwo - wie-
lu z tym kojarzy się harcerstwo. To nie 
muszą być hasła, które w dzisiejszych 
czasach przyciągają dzieci i młodzież. 
W jaki sposób zachęciłby Pan młodych 
ludzi, aby zaczęli wstępować do ZHR 
czy ZHP?
- Przygody, nowe wyzwania, poznawanie 
nowych ludzi, odkrywanie Polski i świata, 
zgłębianie jego tajemnic, odkrywanie 
piękna przyrody. Mało? Myślę, że har-
cerstwo to wspaniała odskocznia od 
szkoły. Nieporównanie lepsza od grania 
na komputerze czy ślęczenia przed tele-
wizorem.

Rozmawiała Emilia Adamkowska

1. Słupnowska Drużyna Harcerzy ZHR
Wchodzi w skład Płockiego Hufca Harcerzy (łącznie trzy gromady zuchowe, pięć 
drużyn harcerskich i jedna wędrownicza - z Płocka, Słupna i Żuromina). Z jego 
strony internetowej: „Zalążkiem dla powstania późniejszych drużyn płockiego ZHR
-u było powstanie pierwszej męskiej drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
przy Parafii Świętego Stanisława Kostki, tzw. »płockiej piątki«. Drużyna powstała 
wiosną 1993 roku”. A drużyna słupnowska? Ta istnieje od 22.02.2011 r., jest to 
dzień urodzin gen. Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata. Kontakt: 
1slupno@zhr.pl

Piotr Jakubowski 

– nauczyciel historii w Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Słupnie, 
założyciel i pierwszy drużynowy  
1 Słupnowskiej Drużyny Harcerzy. 
Ukończył studia na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
z wykształcenia historyk. Zaintereso-
wania – historia i polityka, wyprawy 
(odkąd został drużynowym ciągle 
jest w drodze), film i dobra książka. 
W wolnych chwilach lubi spacery 
nad Słupianką i pracę w ogrodzie.

Przekazywanie paczki świątecznej Polce mieszkającej we wsi Łanowice pod Samborem na Ukrainie. 
Naszym rodakom przekazaliśmy również życzenia świąteczne i pozdrowienia z Polski

Spotkanie drużyny z leśnikiem panem Sławomirem Lipskim

Apel patriotyczny w Szkole Podstawowej w Słupnie przygotowany przez harcerzy w formie ogniska 
obrzędowego poświęcony kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
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„BABY, ACH TE BABY”

12 marca br. odbył się dzień kobiet zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. 

Uroczystość rozpoczęła się od złoże-
nia wszystkim kobietom życzeń z oka-
zji ich  święta przez Wójta Gminy Słup-
no Stefana Jakubowskiego oraz Dyrektor 
GOK Słupno z/s w Cekanowie Agnieszkę 
Serafimowicz.

Imprezę uświetniły występy uczestni-
czek warsztatów wokalnych Natalii Żół-
towskiej oraz Natalii Rozmanowskiej,. 
Swoje umiejętności zaprezentował rów-
nież grający na keyboardzie Daniel Kli-
mek z warsztatów muzycznych.

Poza tym zagrała dla wszystkich 
Gminna Strażacka Orkiestra Dęta. Anna 
Włochowska, poetka z terenu naszej gmi-
ny przedstawiła swoje wiersze o kobie-
tach, napisane specjalnie na ten wieczór.

Uwieńczeniem imprezy był występ 
zespołu artystycznego „18 LAT PLUS 
VAT” działającego od stycznia br., a pro-
wadzonego przez Cezarego Szymczaka. 
Zespół zaśpiewał trzy utwory: „Pierw-
szy siwy włos”, „Serduszko puka w ryt-
mie cza-cza” oraz „Latawce, dmuchawce, 
wiatr”.

Wieczór zakończył się poczęstunkiem 
oraz tradycyjnym „Sto lat” zagranym dla 
wszystkich Pań przez Gminną Strażacką 
Orkiestrę Dętą.

„Kobiety”
Nieszkodliwy gatunek
One
Zabawne
Tłumaczą życie
Na swój sposób

Pielęgnują Urodę 
I umiejętności
Są zawsze znane 
Z sensownych dążeń.

      Autor Anna Włochowska

Teks i zdjęgia GOK Słupno
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Niezwykłą uroczystość Złotych Godów 
obchodziło pięć par małżeńskich z terenu 
naszej gminy. Jubileusz swój świętowa-
li: Zofia i Antoni Petrykowscy, Stanisława  
i Ryszard Błaszeńscy, Janina i Eugeniusz 
Lisieccy, Rozalia i Tadeusz Zych, Marianna 
i Kazimierz Rajewscy.
Wójt Słupna Stefan Jakubowski złożył 
jubilatom gratulacje oraz uhonorował ich 
medalami nadanymi przez Prezydenta RP 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ala 
Górecka życzyła jubilatom kolejnych lat  

50-lecie
pożycia 
małżeńskiego

w zdrowiu i szczęściu. Podkreślała, że 
trwałe pożycie małżeńskie to dowód wza-
jemnego zrozumienia istoty związku dwoj-
ga bliskich i kochających się osób oraz 
wręczyła jubilatom pamiątkowe dyplomy.
Jubileusz stał się wspaniałą okazją, by na 
moment przystanąć i spojrzeć na to, co zo-
stało za nimi: osiągnięcia, radości, smutki, 
wszystko, co razem przeżyli. Główni bo-
haterowie tej niepowtarzalnej uroczysto-
ści wychowali dzieci, doczekali się wnu-
ków i prawnuków. Patrząc na nich wiemy, 
że podstawą ich związku był szacunek 

dla rodziny, miłość do drugiej osoby oraz 
wzajemna tolerancja i wyrozumiałość.
Wójt Stefan Jakubowski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Elżbieta Kuchta oraz kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Ala Górecka 
przekazali dostojnym jubilatom kwiaty, 
upominki oraz życzenia długich, pogod-
nych lat życia w jak najlepszym zdrowiu 
i zadowoleniu oraz wielu lat rodzinnego 
szczęścia i doczekania kolejnych jubile-
uszy.

Nina Lewandowska
Emilia Adamkowska
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Janina i Eugeniusz Lisieccy

Od lewej stoją: Zofia i Antoni Petrykowscy oraz Rozalia i Tadeusz Zych

Wójt gminy Słupna Stefan Jakubowski i przewowodnicząca rady gminy Elżbieta Kuchata składają 
gratulacje Stanisławie i Ryszardowi Błaszeńskim
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Ależ trafiła się nam 
modelka! 

Fot. Tomasz Niesłuchowski

Fotofelieton
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Zwierzaki kochają naszą gminę. Raz na jakiś czas 
zapuści się tu łoś z Kampinosu, o okolicach Liszyna 
mówi się, że to bocianie zagłębie, przez pola w 
Cekanowie przemkną sarny. A o wiewiórkach to 
już spokojnie można mówić, że to nasze sąsiadki 
pełną gębą. Ta szczególnie upodobała sobie działki 
niedaleko ul. Miszewskiej w Słupnie. - Chcesz mi 
zrobić sesję zdjęciową? - zdaje się pytać.  
- Tak, mam zapozować? To mi zapłać. Najlepiej 
orzechami!

Ależ trafiła się nam 
modelka! 

Fotofelieton
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Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zapra-
sza dzieci i młodzież do udziału w I edycji konkursu foto-
graficznego – W obiektywie: „Zabawy, Rozrywki, formy 
spędzania czasu wolnego”
Tematem konkursu są pasje i zaintereso-
wania młodych ludzi, sposoby kreatyw-
nego i ciekawego spędzania wolnego 
czasu. Celem Konkursu jest promowa-
nie wśród młodych ludzi działalności 
artystycznej oraz zachęcenie do poszu-
kiwania nowych, interesujących i warto-
ściowych sposobów spędzania wolnego 
czasu.

Zdjęcia należy dostarczyć do Gmin-
nego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Ce-
kanowie ul. Królewska 28A, 09-472 
Słupno od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.15 – 19.00 oraz soboty w go-
dzinach 9.00 – 14.00 do dnia 15 czerwca 
2012 r.

Technika wykonania zdjęcia dowol-
na. Zdjęcia muszą mieć formę odbitek 
o rozmiarze co najmniej 21x30 cm do 
30x42 cm. Jeden uczestnik może przy-

Konkurs fotograficzny

słać maksymalnie pięć prac. Na odwro-
cie każdej fotografii należy zamieścić jej 
tytuł.

Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną 
kopertę, w której należy umieścić kart-
kę z danymi autora (imię i nazwisko, 
dokładny adres, adres mailowy, telefon 
oraz krótkie oświadczenie że jest się au-
torem nadsyłanych prac i ma się do nich 
prawa autorskie, w przypadku gdy au-
torem będzie osoba niepełnoletnia, to 
oświadczenie musi być podpisane przez 
opiekuna). Prace powinny być zabezpie-
czone przed uszkodzeniem oraz dekom-
pletacją. 

Organizatorzy zastrzegają sobie pra-
wo do ekspozycji oraz do nieodpłatnej 
publikacji wszystkich nadesłanych prac 
z zaznaczeniem nazwiska autora. Nade-
słane prace nie będą zwracane.

Prace konkursowe zostaną zaprezen-
towane na wystawie podczas „Dni Ak-
tywnych Społeczności” dnia 24 czerw-
ca 2012 roku w Słupnie, podczas której 
przybyli goście będą mogli oddać głos 
na najciekawszą fotografie i tym sposo-
bem zostanie wyłoniony zwycięzca.

O dokładnym terminie uroczystości 
wręczenia nagród uczestnicy konkursu 
zostaną powiadomieni.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu (24) 386 27 56.

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godzina zajęć Miejsce odbywania się zajęć

Poniedziałek Warsztaty wokalne 16.00 – 18.00 GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Wtorek
Warsztaty muzyczne 15.00 – 17.00

(gitara)
GOK Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A

Hip - Hop Dance Break Dance 16.00 – 17.15 GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Środa

Warsztaty muzyczne 14.15 – 16.15 GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Warsztaty taneczno - ruchowe

15.00 – 16.00
Gr. młodsza

16.00 – 17.00
Gr. starsza

Hala Sportowa w Słupnie
ul. Kościelna 16

Czwartek Warsztaty muzyczne 15.00 – 17.00
(keyboard)

GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Piątek
Hip - Hop Dance Break Dance 16.00 – 17.15

GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Warsztaty muzyczne 14.00 – 16.00
(gitara)

Sobota
Warsztaty plastyczno-malarskie 10.00 – 12.00

GOK Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A

Warsztaty fotograficzno-filmowe 10.00 – 12.00

Więcej informacji w GOK Słupno z/s w Cekanowie ul. Królewska 28A, 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.

Harmonogram warsztatów organizowanych  
przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
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Kalendarz Imprez na 2012 rok w gminie Słupno
L.p. Data Rodzaj imprezy Miejsce Atrakcje

1 27.05.2012 r. Piknik Rodzinny
Święcieniec 
(przy szkole podstawowej)

II Edycja Konkursu Piosenki i Tańca

2 02.06.2012 r.
Gminny Dzień 
Dziecka

Cekanowo
(Gminny Ośrodek Kultury 
Słupno z/s w Cekanowie)

Konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy tańca, występy

3 24.06.2012 r.
Dzień Aktywnej 
Społeczności

Słupno
(przy szkole podstawowej)

Kabaret: JURKI
Występy dzieci, zawody Sołeckie, zabawa Fantowa, 
malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, wystawa 
fotograficzna dzieci, występ Gminnej Orkiestry Dętej, 
występy uczestników domów środowiskowych

4 01.07.2012 r.
Festyn Gminny 
i Zawody 
Strażackie 

Wykowo
(boisko)

Zespół: TRUBADURZY
Zawody Strażackie, zabawy i gry dla dzieci, malowanie 
twarzy, zabawa fantowa, występ Gminnej Orkiestry 
Dętej, 

Wszystkich chętnych zapraszamy do Świetlicy Wiejskiej 
w Cekanowie ul. Królewska 28A od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.15.-19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-14.00. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 24 386-27- 56.

Serdecznie zapraszamy

Grupa mażoretek „ISKIERKI” prowadzi nabór nowych 
członków. Zapraszamy dzieci oraz młodzież.
Zapewniamy piękne stroje, miłą, koleżeńską atmosferę,      
a w przyszłości moc wrażeń z występów, wspólnych spotkań 
i wyjazdów.

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie  z siedzibą w Cekanowie

Zapraszamy uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież do wzięcia udziału  w 

II Edycji Festiwalu Piosenki i Tańca Słupno 2012
Konkurs odbędzie się 27 maja 2012r. 

o godzinie 15.00 na płycie boiska przy Szkole Podstawowej 
im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Soliści:
Klasy: 0 –III
Klasy: IV – VI
Gimnazja

Zespoły wokalne:
Klasy: 0 –III
Klasy: IV – VI
Gimnazja

Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia pod numerem telefonu (24) 260 65 18 lub osobiście w sekretaria-
cie szkoły . Bliższych informacji udziela Izabela Tomaszewska pod numerem telefonu (24) 260 65 18. Karty 
zgłoszeń będą dostępne w placówkach oświatowych oraz w Domu Kultury w Cekanowie.

Kategorie:
Zespoły taneczne:
Klasy: 0 –III
Klasy: IV – VI
Gimnazja
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Wypo¿yczalnia strojów 
z bajek 

dla dzieci

S³upno, tel. 694 671 300

Serwis informacyjny KRIR 
Z dniem 17 lutego 2012 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uruchomił 
serwis informacyjny dla rolników - członków samorządu rolniczego, 
dzięki któremu będą otrzymywać drogą elektroniczną (sms-ami oraz ew. 
e-mailem) różne, ważne i przydatne informacje związane z rolnictwem. 
Ostatnia wysłana informacja dotyczyła złożenia przez Zarząd KRIR w dniu 
24.02.12r. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia 
niezgodności ustawy o składkach zdrowotnych rolników na 2012 r.  
z Konstytucją RP.   
Na dzień 27 luty 2012 r. Biuro KRIR otrzymało dane od czterech 
Wojewódzkich Izb Rolniczych (tj. Mazowieckiej, Podkarpackiej, Warmińsko-
Mazurskiej i Wielkopolskiej).  
Wszystkich chętnych rolników zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego 
serwisu informacyjnego – wystarczy wypełnić i podpisać oświadczenie 
(formularz do pobrania na stronie www.krir.pl ) o wyrażeniu zgody na 
otrzymywanie informacji i wysłać go do biura Krajowej Rady Izb Rolniczych 
(Warszawa, ul. Wspólna 30).  
Bazę danych Biuro KRIR będzie uzupełniało na bieżąco.

Osoby do kontaktu w Biurze KRIR: 
- Michał Cieślak, tel.: 604-637-754, e-mail: cieslak@krir.pl  

- Katarzyna Kuznowicz, tel. 694-480-657, e-mail: kuznowicz@krir.pl 

Informacja pochodzi ze strony www.krir.pl   
opracowana przez Katarzynę Kuzanowicz. 
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W turnieju wzięło udział 31 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i od lat 18. 
I tak zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali:
grupa do lat 18
Graczyk Adrian,
Grzelak Damian, 
Zarzycki Mateusz.

Najlepszym zawodnikom puchary i nagrody wręczyła Dyrektor GOK Agnieszka Serafimowicz. 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników biorących udział w zmaganiach.

I OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował w marcu I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 
dla Młodzieży i Dorosłych o Puchar Dyrektora GOK Słupno.

Jarosławowi Kaźmierczakowi za zajęcie I miejsca w gru-
pie od lat 18, wręcza puchar dyrektor GOK Agnieszka 
Serafimowicz

Urząd Gminy Słupno
Wraz z Zarządem Oddziału Gminnego OSP w Słupnie
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie
zapraszają na

Festyn Gminny,
Zawody Strażackie
oraz koncert zespołu   “ TRUBADURZY”
Wykowo, 1 lipca 2012 r.
:

grupa od lat 18
 Kaźmierczak Jarosław.
 Garwacki Bartłomiej, 
 Turek Tomasz.
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Jesteśmy zawsze tam...
Jak co roku nie mogliśmy się do-
czekać tradycyjnego lodowiska 
przy ul. Bałkańskiej. Aż w końcu 
cierpliwość się opłaciła. Minął ciepły 
styczeń i gościnni państwo Teresa 
i Marian Taraszkiewiczowie mogli 
się zabrać za wylewanie wody (a 
nie jest to łatwa operacja, trzeba 
ją co rusz powtarzać, aby woda nie 
wsiąkła w ziemię i mróz zdążył ją 
ściąć), odśnieżanie. Koniec końców, 
4 lutego mogliśmy wyciągnąć figu-
rówki i hokejówki, ubrać się na ce-
bulkę (bo zmroziło konkretnie, było 
poniżej minus 20 stopni) i ruszyć 
na lód. Współorganizująca zimową 
zabawę parafia św. Marcina zapew-

... gdzie bawi się lokalna społeczność
niła ciepły catering, sąsie-
dzi dorzucili grzane wino, 
urząd gminy poczęstował 
słodyczami. Przygrywała 
muzyka, płonęło ognisko;  
i śmiechu było co niemiara, 
i chwil grozy, gdy pojawiły 
się wątpliwości, czy przy-
padkiem jeden z towarzy-
skich owczarków niemiec-
kich razem ze smażoną 
kiełbaską nie połknął... 
plastikowego widelca. Oby 
więcej takich imprez, bo 
tak właśnie buduje się lo-
kalną społeczność.

Kiełbaski z ogniska… pychota. Pan Marian Taraszkiewicz 
pilnuje własnoręcznie wykonanego „ogniskowego” grilla 

…gdzie nasza Justyna ściga się z Marit
18 lutego mieszkańcy naszej gmi-
ny, a konkretnie Cekanowa, kibico-
wali Justynie Kowalczyk.  
- Do Jakuszyc na zawody Pucharu 
Świata pojechaliśmy ja i moja żona 

Agnieszka oraz brat Maciej  
z żoną Eweliną – relacjonuje Jacek 
Ziółkowski. - Mieliśmy akurat to 
szczęście, że oglądaliśmy bieg, 
w którym Justyna wygrała (start 

indywidualny, 10 km tech-
niką klasyczną). Atmosfera 
była niesamowita, pierw-
szy raz  przeżywaliśmy 
coś takiego. Mnóstwo 
emocji. Nigdy bym nie 
pomyślał, że Justyna bę-
dzie o 20 cm od nas, na 
wyciągnięcie ręki. Kiedy 
zawodniczki biegły wzdłuż 
trybun, to Marit Bjoergen 
przybiła mi piątkę lewą 
ręką, a Justyna Kowalczyk 
prawą. Oczywiście, za-
braliśmy ze sobą flagę z 
napisem „Cekanowo”, któ-
rą było widać w telewizji. Ewelina, Agnieszka i Jacek Ziółkowscy

Agnieszka, Maciej i Ewelina Ziółkowscy z flagą,  
a napis na niej, jaki jest każdy widzi...

... gdzie nasza (bo przecież z sąsiedniego Płocka) Wisła gra
18 marca w niemieckiej Kilonii  
w 1/8 Velux EHF Ligi Mistrzów 
szczypiorniści Orlen Wisły gra-
li rewanżowe spotkanie z THW 
Kiel, jedną z najlepszych drużyn 
piłki ręcznej na świecie. Na po-
jedynek z ekipą naszpikowaną 
reprezentantami kilku wybitnych 
europejskich reprezentacji wybrało 
się sześciu mieszkańców naszej 
gminy - dwóch ze Słupna i czworo 
z Cekanowa. Ich bus przemierzył 
blisko 900 km, zanim najpierw, 
w przeddzień meczu, dotarł do 
Hamburga. I już tam, z samego 
rana, „nasi” mogli poczuć przed-
smak sportowych emocji. 
W okolicy portu i słynnego targu 
rybnego wymienili uprzejmości  
z kibicami z Freiburga (wszyscy  

Hamburg. Artur i Dominik przy wielkiej stopie  
pod Imtech Arena, czyli stadionem futbolistów HSV

Później dzwonili znajomi i mówili, 
że widzieli – dodaje pan Jacek. 
Deklaruje, że na kolejne zawody 
Pucharu Świata w Polsce też się 
wybierze. I że na pewno zdąży już 
na swojej fladze dopisać: „My na 
nizinie też kibicujemy Justynie”.
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Sport

Ustawki, kibolskie porachunki?  
Nie, to nie w Hamburgu, gdzie są 
nawet kibice Borussii Dortmund 
w swoich żółtych koszulkach - nie 
zaczepiani przez nikogo mogli 
świętować zwycięstwo swojej dru-
żyny przed telewizorem w jednym 
z pubów. 
I na koniec jeszcze jedno - szybko 
wybiła północ, a w Hamburgu jak-
by nikt tego nie zauważył. To był 
akurat dzień św. Patryka, więc na 
ulice w centrum wyległy tysiące 
ludzi. A że najwięcej atrakcji jest  
w dzielnicy Sankt Pauli, która też 
ma swój znany klub piłkarski? 
Jakoś nikomu nie przeszkadzało,  

Kilonia. W wypełnionej po brzegi Sparkassen Arena trwa właśnie mecz szczypiornistów THW Kiel - 
Orlen Wisła; na trybunach 10 tys. osób, wśród nich szóstka z naszej gminy

Hamburg . Niespełna 7-letnia Julka  
z Cekanowa porwana przez szalonego kibica 
HSV (najwyraźniej nie jest z tego powodu 
zrozpaczona). W tle O2 World Arena, w której 
swoje mecze rozgrywają piłkarze ręczni, tuż 
obok - niewidoczna na zdjęciu - jest Imtech 
Arena, w której przed chwila skończył się mecz 
futbolistów HSV z Freiburgiem

... gdzie promuje się zdrowy styl życia

25 marca w półmaratonie war-
szawskim pobiegło ponad 50 osób 
z Płocka i pobliskich miejscowo-
ści. Byli wśród nich także dobrze 
nam znani: Andrzej Chrzanowski 
i Tomasz Niesłuchowski. Pierwszy 
był długoletnim przewodniczącym 
rady gminy, organizuje imprezy 
dla biegaczy-amatorów w Słupnie, 
drugi prowadzi m.in. warsztaty 
fotograficzne w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Słupnie z siedzibą  
w Cekanowie. Obydwaj są przy-
jaciółmi, wielkimi fanami truchta-
nia, aktywnie biorą udział w akcji 
„Polska biega”. Ale o tym,  
że startują w Warszawie, dowie-

dzieli się dopiero... na 
mecie. Jednak to wcale 
nie jest największa sen-
sacja. Wyobraźcie sobie,  
że chociaż do pokonania 
było ponad 21 km, to 
pan Andrzej był lepszy 
od pana Tomasza ledwie  
o jedną sekundę! 
Uwierzycie? To niepraw-
dopodobne, ale praw-
dziwe. A teraz czasy 
naszych bohaterów:  
1 godzina 48 minut  
i 8 sekund oraz 1 godzi-
na 48 minut i 9 sekund. Tomasz Niesłuchowski i Andrzej Chrzanowski już po półma-

ratonie, z medalami - na Stadionie Narodowym

że w tamte rejony zapuścili się lu-
dzie z szalikami HSV. I co z tego, 
że jedni sympatyzują z lewicą,  
a drudzy z prawicą...
A następnego dnia była już por-
towa Kilonia i gościnne przyjęcie 
przez THW Kiel. Za szczypiorni-
stami Orlen Wisły do portowego 
miasta przyjechało blisko 100 osób 
z Płocka i okolic. I dopingowali tak, 
że to oni stali się głównymi boha-
terami tego pojedynku - niemieccy 
fani po meczu zgotowali im owację 
na stojąco. Nafciarze przegrali, ale 
nieznacznie, wstydu nie przynieśli. 
Brawo!

w szalikach, z flagami), którzy 
przyjechali dopingować swoich pu-
pili w pojedynku Bundesligi z HSV. 
Rzecz niesłychana w Polsce - i jed-
ni, i drudzy przez miejscowych fa-
nów zostali przyjęci całkiem przy-
jaźnie, nie było mowy o żadnych 
antagonizmach. Taka sama at-
mosfera powtórzyła się jeszcze po 
południu już pod stadionem HSV. 
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