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Po niemalże roku wraca połącznie 
autobusowe między Słupnem a Nowym 
Gulczewem. linia 130 prowadzi 
do Płocka przez Nowe Gulczewo.  
Od połowy stycznia obowiązuje też nowy 
rozkład jazdy. O powrót autobusów 
miejskich od poczatku kadencji 
zabiegały radne z Nowego Gulczewa: 
Anna Zalewska i Magdalena Durniat.
Od poniedziałku, 15 stycznia zmienił 
się rozkład autobusu linii KM nr 130.  

Poszerzył on swoją dotychczasową 
trasę o Nowe Gulczewo, do tej pory 
odcięte od Komunikacji Miejskiej (nie  
licząc przystanku przy Wyszogrodzkiej).  
To dobra informacja dla miesz-
kańców tej miejscowości. Autobus 
wjeżdża do Nowego Gulczewa od  
ul. Rogozińskiej, przez ul. Ketlinga aż do 
wyjazdu ul. Szlachecką. W tym miejscu 
warto dodać, że Nowe Gulczewo położone  
w gminie Słupno objęte jest Strefą 

A Komunikacji Miejskiej Płock, co 
oznacza, że za bilet normalny do tej 
miejscowości płacimy 2,80 zł. Uchwa-
łę w tej sprawie podjęli radni na sesji 
Rady Miasta Płocka. 
Wcześniej wielokrotne rozmowy  
w sprawie rozwiązań komunikacyjnych 
dla mieszkańców gminy Słupno z pre-
zydentem Płocka Andrzejem Nowakow-
skim prowadził wójt Marcin Zawadka. 
Kolejna dobra informacja jest taka,  
że „130” w niedziele i święta „startuje” 
z przystanku z Płocka, koło teatru w Al. 
Jachowicza, a nie jak do tej pory z ul. Armii 
Krajowej czy Popiełuszki. 
W sumie przewidzianych jest 20 kursów 
linii 130 w ciągu doby. Nowa trasa prze-
jazdu wydłuży się o 6 minut. Poza posze-
rzeniem rozkładu jazdy o Nowe Gulczewo 
reszta dotychczasowej trasy linii 130 na 
terenie Słupna nie ulega zmianie. Zmie-
niają się jednak dotychczasowe godzi-

ny kursowania autobusu. Co te zmiany 
oznaczają dla samych pasażerów? 
 - Tańsze bilety na autobus i nareszcie po-
łączenia z Płockim to bardzo dobra wia-
domość dla mieszkańców Nowego Gul-
czewa. Cieszę się, że udało nam się dojść 
do porozumienia z Komunikacją Miejską.  
To bez wątpienia zasługa nas rad-
nych oraz wójta Marcina Za-
wadki. Wielu moich znajomych, 
przyjaciół nie zawsze ma ochotę sa-
mochodem wybrać się do kina, czy  
teatru czy po prostu autem do Płocka. 
Sam fakt, że autobusy będą teraz odjeż-
dżać z przystanku koło teatru jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem. Nie trzeba będzie 
późnym wieczorem na Podolszycach szu-
kać połączenia. No i oczywiście dzieci 
będą miały w końcu jak dojechać do szkoły  
w lepszych warunkach – mówi Anna  
Zalewska radna gminy z Nowego  
Gulczewa.

Mieszkańcy gminy Słupno mają łącz-
nie  do dyspozycji dwadzieścia  kursów 
dziennie do Płocka w dni powszednie 
oraz po 12 kursów w soboty i w niedzie-
le. Mało? Rzućmy okiem jak wygląda 
sytuacja miejskiej komunikacji w innych 
gminach powiatu płockiego. Na przy-
kład sąsiednie Radzanowo oraz Staro-
źreby komunikację mają komunikację 
miejską od niedawana. Tam jeździ sześć 
autobusów KM na dobę tylko w dni po-
wszednie. W weekendy komunikacja 
miejska nie kursuje. Podobnie jak w gmi-
nie Bielsk, gdzie autobus jeździ tylko 
w dni robocze – osiem kursów na dzień. 
W weekend również  nie dostaniemy 
się autobusem KM do gminy Gozdowo. 
W porównywalnej gminie Stara Biała 
kursuje 10 autobusów dziennie w dni 
robocze, natomiast w weekendy są po 
dwa kursy na dobę.                                            

ms/aw

Pocztowa jak nowa, czyli raport 
z gminnych inwestycji str. 4 

Złote Gody    str. 10

Komunikacja miejska wróciła do Nowego Gulczewa 

Słupno zebrało 32 tysiące złotych 
na rzecz WOŚP                           str. 3
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 Zajęcia tanecznej zumby Przedstawienie „Pinokio” 

Ferie w GOK-u dobiegły końca

VII SESJA RADY GMINY     

Pieniądze na oczyszczalnię w tym roku  
Patrząc w przyszłość  
nie zapominajmy  
o przeszłości 
No i znowu minął kolejny rok… Dla jed-
nych gorszy, dla jednych lepszy. A jaki 
był dla Gminy Słupno?  Każdy ma też 
pewnie swoją odpowiedź. Naszym zda-
niem, miniony 2017 rok był dobrym ro-
kiem przede wszystkim dla mieszkań-
ców gminy. Przecięty wrzód w postaci 
permanentnego klinczu we władzach 
gminy poprzedzony „pospolitym rusze-
niem” mieszkańców, czyli referendum, 
a później nowymi wyborami.
Dziś na łamach „Głosu Słupna” zebraliśmy 
w pigułkę najważniejsze wydarzenia 2017 
roku. Warto, więc sobie odświeżyć pamięć, 
która jak wiemy bywa ulotna. Czas pędzi 
do przodu i patrząc z dzisiejszej perspekty-
wy na tamte wydarzenia, wydaje nam się, 
że to już odległa historia. Natura człowieka 
jest taka, że stara się wymazywać z pa-
mięci złe rzeczy, a zachowywać te dobre. 
W samorządzie, podobnie jak w polityce, 
dzisiejsza rzeczywistości jest konsekwen-
cją wcześniaczych wydarzeń, a tamte jesz-
cze wcześniejszych itd. Weszliśmy w bar-
dzo ważny dla gminy Słupno rok wyborczy. 
Dziś zamiast łapać się za głowy z powo-
du kolejnych ekscesów w Radzie Gminy, 
mieszkańcy mogą ze spokojem spojrzeć za 
okno i patrzeć jak gmina się buduje. Dlate-
go też z nadzieją patrzymy w przyszłość, 
ale nie możemy zapominać o przeszłości. 
Tym bardziej w roku wyborczym, kiedy 
znów będziemy decydować o tym, w jakim 
kierunku pójdzie nasza gmina. 
Ten rok to jest  prawdziwy inwestycyjny 
bum. Ściągawkę dla mieszkańców, czy-
li zestawienie wszystkich trwających 

i zaplanowanych inwestycji w gminie 
przedstawiamy dziś również naszym 
Czytelnikom. Oczywiście, że nie od razu 
Słupno zbudowano…
Za nami także wydarzenie stycznia, 
czyli kolejny gminny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy i jeszcze 
więcej zebranych pieniędzy niż w roku 
poprzednim. Moje specjalne podzięko-
wania kieruję do pracowników i nauczy-
cieli ze szkoły ze Święcieńca za włożo-
ne serce i wysiłek w przygotowanie 
przedstawienia „Rzepka”, począwszy 
od pani woźnej Eli, która jest bohaterką 
dzisiejszego cyklu (NIE)ZWYKŁY CZŁO-
WIEK, aż po panią dyrektor. Wielki sza-
cunek także dla dyrektora Waldemara 
Kaczorowskiego, który w pojedynkę 
ciągnął całą kilkugodzinną licytację – 
grubo ponad setka sprzedanych przed-
miotów na aukcji. 
Czy ktoś lubi Owsiaka, czy nie lubi, po-
magać innym zawsze warto w dowolnej 
formie. Pomagać innym lubi też radny 
Jarosław Śliwiński z Liszyna, człowiek 
z niezwykłą pasją, która wymaga gi-
gantycznej cierpliwości, dokładności, 
pracowitości, a przede wszystkim ser-
ca. Polecam uwadze wywiad z radnym 
Śliwińskim na łamach „Głosu Słupna”.  
I takiej prawdziwej pasji z serca sobie 
i Państwu życzę na ten nowy rok.

Andrzej Wiśniewski
Redaktor Naczelny

andrzej.wisniewski@slupno.eu
tel. 728 522 877

W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła 
decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na moder-
nizację oczyszczalni ścieków w Słupnie. 
Zmiany organizacyjne w Funduszu 
i przedłużające się procedury przyzna-
wania dotacji spowodowały, że radni 
w drodze uchwały musieli zmienić ter-
min zaciągnięcia zobowiązania i doko-
nać zmian w budżecie. Część pożyczki 
może zostać umorzona. 

Ostatnie posiedzenie radnych rozpoczę-
ło się od przedstawienia stanu bezpie-
czeństwa publicznego na terenie gminy. 
Na sesji gościli: st. bryg. Andrzej Bor-
kowski (zastępca komendanta miejskie-
go) i mł. bryg. Rafał Szrajber z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Płocku oraz asp. 
szt. Janusz Kapowicki, komendant komi-
sariatu Policji na płockich Podolszycach, 
który obejmuje swoim rejonem działa-
nia gminę Słupno. Zdaniem komendan-
ta Kapowickiego na terenie gminy jest 
w miarę bezpiecznie, a wskaźniki wy-
kroczeń i przestępstw maleją i stanowią 
do 10 procent ogółu zdarzeń na terenie 
działania komisariatu. Komendant pod-
kreślił, że wyeliminowane zostały grupy 
przestępcze, które do niedawna działały 
i specjalizowały się we włamaniach do 
domów (np. w Nowym Gulczewie) oraz 
sezonowych kradzieżach budowlanych. 
Co ciekawe, jak pokazują statystyki, 
poziom bezpieczeństwa dziś w gminie 
jest większy, aniżeli w czasach istnienia 
w Słupnie posterunku Policji. 
Na temat swojego obszaru działania, 
czyli Straży Pożarnej mówił komen-
dant Andrzej Borkowski, który zazna-
czył, że tendencją zauważalną w całym 
powiecie jest spadek liczby pożarów, 
a wzrost miejscowych zagrożeń in-
nych niż pożary (np. wypadki drogowe, 
zalania, podtopienia). W skali całego 
miasta i powiatu pożary stanowią nie-
całe 30 procent ogółu wyjazdów, co 
jak podkreślił komendant sprawia, że 
Straż Pożarna, jest coraz mniej pożar-
na. Chociaż akurat w przypadku gmin 
wiejskich, w tym Słupna, wygląda to 
trochę inaczej. W ubiegłym roku na ter-

nie gminy odnotowano 124 pożary, 106 
miejscowych zagrożeń i dwa fałszywe 
alarmy. Na wiosnę tego roku strażacy 
zapowiadają na ternie gminy Słupno 
kontrole przeciwpożarowe w gospo-
darstwach rolnych.  
Podczas interpelacji i wniosków rad-
nych, za sprawą radnego Tomasza 
Piórkowskiego, pojawił się interesują-
cy, ale i kontrowersyjny temat przeję-
cia dróg powiatowych na terenie gmi-
ny. Radny Piórkowski zgłosił wniosek 
o wystąpienie do starostwa o przeję-
cie drogi powiatowej Słupno – Świę-

cieniec z uwagi na fakt, iż droga jest 
w fatalnym stanie technicznym, a po 
ostatnich opadach śniegu jej stan zi-
mowego utrzymania – jak powiedział 
radny – pozostawia wiele do życzenia.  
Zdaniem przewodniczącego rady Da-
riusza Kępczyńskiego, gmina powinna 
zainicjować rozmowy z powiatem na 
temat przejęcia wszystkich dróg po-
wiatowych na terenie gminy. 
- Uważam, że powinniśmy zmienić 
mentalność i podejście do tematu. 
Warto spróbować i podjąć takiego kro-
ki. Na takim stanie jak dziś tracą przede 
wszystkim nasi mieszkańcy, a gminę 
Słupno stać na przejęcie dróg powia-
towych – mówił przewodniczący. 
Radni podjęli jednogłośnie kluczową 
uchwałę w sprawie pożyczki z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a co za 
tym idzie zmianach w budżecie gminy 
na rok 2018 oraz w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej. Zaciągnięcie takiego 
zobowiązania planowano już wcze-
śniej, ale ze względu na przedłużające 
się procedury w Funduszu, związane 
z uzyskaniem dotacji, konieczna była 
zmiana terminu zaciągnięcia pożyczki. 
Jak wyjaśniała skarbnik gminy, Beata 
Łapiak, oprocentowanie takiej pożycz-
ki jest minimalne, a po spłacie części 
zobowiązania, gmina może wystąpić 

z wnioskiem umorzenie reszty należ-
ności. Wysokość umorzenia uzależnio-
na jest od dochodów gminy na jednego 
mieszkańca. Kwota umorzenia jednak 
musi zostać w takim przypadku prze-
znaczona przez gminę na gospodarkę 
wodno –ściekową. 
Ponadto rada podję ła uchwał ę 
o nadaniu nazwy nowej ulicy w Słup-
nie – Aksamitna – położonej prosto-
padle do ulicy Spacerowej, Miszew-
skiej i Sosnowej. Radni zapoznali się 
również ze stanem mienia gminy, ze 
sprawozdaniem z realizacji „Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy Słupno na lata 2014 – 2017” 
oraz z informacją dotyczącą opłat 
adiacenckich w 2017 roku.

Andrzej Wiśniewski

Ponad dwudziestoosobowa grupa 
dzieci z gminy Słupno spędziła ferie 
wspólnie na zajęciach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury z sie-
dzibą w Cekanowie (w dniu oddawania 
gazety do druku ferie jeszcze trwały). 
Przynajmniej przez kilka godzin dzien-
nie dzieciaki nie mogą narzekać na nudę. 
Najpierw zajęcia przy muzyce z energe-
tycznej zumby, potem zajęcia twórcze 

(plastyka, ceramika) albo warsztaty 
rękodzielnicze i zabawy w Bibliotece. 
Wielka frajdą były dla dzieci wyjazdy do 
Happy Parku i do kina. W płockim kinie 
„Helios” dzieci obejrzały bajkę edukacyj-
ną „Byczek Fernando”. Po seansie cze-
kała na nich niespodzianka, czyli wizyta 
w fabryce czekolady w galerii „Wisła”, 
gdzie mogły same wyprodukować swoją 
własną czekoladę.  

W GOK- u zaplanowano również występ 
teatrzyku z Krakowa, który przyjechał 
do Cekanowa z dwoma spektakla-
mi „Pinokio” oraz „Książe i żebrak”. 
Z przedstawienia skorzystały również  
maluchy z przedszkola „Niezapominaj-
ka”, które gościły w GOK-u tego dnia. 
Zwieńczeniem zimowych ferii był piąt-
kowy bal karnawałowy z nagrodami.

(a)  

„Głos Słupna”, Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno, tel.: (24) 386 27 55,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Redaktor naczelny: Andrzej Wiśniewski
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

INFORMAtOR GMINy SŁuPNO
Gmina Słupno
Adres: ul. Miszewska 8a,  09-472  
Słupno, woj. mazowieckie
tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy urzędu Gminy w Słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00
Dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30
Numer konta bankowego prowadzonego 
dla dochodów Gminy Słupno:
12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
Bank BGŻ BNP Paribas SA
SWIFT dla przelewów zagranicznych – 
GOPZPLPW
NIP 774-32-11- 034
REGON 611015997
Numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
Biuro Obsługi Mieszkańca (24) 267 95 60
Biuro Rady Gminy (24) 267 95 88
Wydział Spraw Obywatelskich (24) 267 
95 70
Wydział Budżetowo – księgowy 
Skarbnik  - (24) 267 95 77
Główny księgowy (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne (24)  267 95 80; 
(24) 267 95 79
Wydział Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

Wydział Inwestycji, Infrastruktury  
i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91
Wydział Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 62
(24) 267 95 75
Kadry:
(24) 267 95 66
Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 81
Jednostki organizacyjne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Słupnie  (24) 261 91 78
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie   
(24) 266-72-80
Centrum Usług Wspólnych w Słupnie   
(24) 267-95-78
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s  
w Cekanowie (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie    
728-336-860
Samorządowe Przedszkole 
„Niezapominajka” (24) 260 22 01 
Szkoły
Szkoła Podstawowa im. 
abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie  
(24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu  (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Mazowieckiej w Liszynie  (24) 261-29-22

Radni jednogłośnie głosowali nad uchwałą ws. pożyczki z WFOŚiGW
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Alpaki wzbudzały duże zainteresowanie zwłaszcza wśród najmłodszych

Butelka wina od marka Kondrata 
poszła za 350 zł

Stoisko ze słodyczami przygotowane przez SP Święcieniec

Wójt Marcin Zawadka wręczył upominki kwestującym wolontariuszom Koncert zespołu Quest Gminny finał WOŚP rozpoczął się od biegania

Przedstawienie pt. „Rzepka”

26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY   

Słupno znowu w powiatowej czołówce 
Ekscytujące licytacje, porywająca mu-
zyka, brawurowe występy nauczycieli 
i wielka zbiórka pieniędzy na szczytny 
cel – wyrównywanie szans w leczeniu 
noworodków. Zebraliśmy 32 tysiące 
złotych, co dało nam drugie miejsce 
w powiecie płockim. 

Słupno grało, jak co roku. Tradycyjnie 
gminny finał WOŚP rozpoczął się od 
świątecznego biegania, a wpisowe 
uczestników biegu oczywiście było 
przekazywane na rzecz Orkiestry. 
Tradycją już stało się, że na starcie 
finałowego biegania zameldował się 
wójt Marcin Zawadka. Bieganie było 
dobrym sposobem na mroźną, nie-
dzielną aurę i rozgrzewką przed tym, 
co nas czekało później w hali (i przed) 
Szkoły Podstawowej w Słupnie. Jak 
zwykle kilkudziesięciu wolontariuszy 
kwestowało na terenie gminy i nie 
tylko. Impreza finałowa rozpoczęła 
się od mocnego akcentu militarne-
go. Pod halą w Słupnie zaparkowała 
wojskowa amerykańska ciężarówka 
z okresu II wojny światowej z kara-
binem maszynowym na dachu! Obok 
niej polska produkcja przedwojenna, 
czyli jeżdżąca i działająca replika sa-
mochodu CWS T-1 zbudowana przed 
radnego Jarosława Śliwińskiego.
Przejażdżki pojazdami można było licy-
tować na aukcji. Sama licytacja ponad 
140 przedmiotów była bardzo emocjo-
nująca. Dochód z licytacji przyniósł pra-
wie 12 tysięcy złotych, a kilku panów 
i pań po imprezie miało lżejsze portfe-
le o kwoty liczone w setkach, a nawet 
w tysiącach złotych. 
Za największą cenę, aż 600 zł wylicy-
towano obraz, kolorową abstrakcję, 
autorstwa Radosława Pytelewskiego, 
byłego podopiecznego Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Miszewie, gdzie 
zaczął tworzyć i malować. Jego prace, 
inspirowane twórczością takich arty-
stów jak Picasso, Dali, czy Monet, są już 
znane i doceniane w całym kraju. 
Ale niespodziewanym hitem na aukcji 
stał się strażacki toporek (cena wywo-
ławcza 30 zł), który został ostatecznie 

sprzedany za 360 zł. Za podobne sumę 
wylicytowano butelkę wina Marka 
Kondrata z autografem aktora oraz 
koszulkę międzynarodowego sędziego 
piłkarskiego Szymona Marciniaka. 250 
złotych trzeba było zapłacić za kolację 
z wójtem Marcinem Zawadką. Z oczy-
wistych względów ta aukcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród kobiet. 
I to jedną z tych pań, mieszkankę gminy 
Słupno, wójt zaprosił na kolację. Wiel-
ką atrakcją, zwłaszcza dla dzieci były 
alpaki, bardzo sympatyczne i przyjazne 
ludziom zwierzęta (z rodziny wielbłą-
dowatych, ale przypominające owce) 
z Płockiego Centrum Zooterapii. 
Finał WOŚP to nie tylko jednak pienią-
dze (choć bardzo ważne), ale i muzyka, 
i dobra zabawa. A tej nie brakowało 
w hali Szkoły Podstawowej w Słupnie, 
gdzie mieliśmy okazję zobaczyć boga-
ty repertuar, począwszy do koncertu 
przedszkolaków, poprzez występy 
uczniów szkół i nauczycieli, seniorów aż 
po profesjonalnych artystów. Najwię-
cej emocji dostarczył występ zespołu 
Quest, który zaprezentował swoje 
największe taneczne przeboje. Jeden 
z członków zespołu, Piotr Kwiatkowski 
był uczestnikiem telewizyjnego show 
The Voice of Poland. 
Niemniejsze owacje publiczności spo-
tkały nauczycieli i pracowników Szko-
ły Podstawowej w Święcieńcu, którzy 
kapitalnie i brawurowo zaprezentowali 
przedstawienie pt. „Rzepka”. Oprócz li-
cytacji można było kupować rozmaite 
gadżety na kiermaszu już od złotówki. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska gastronomiczne z grochów-
ką, słodkościami, pysznymi sałatka-
mi i kanapkami, przygotowane przez 
gminne instytucje oraz prywatnych 
przedsiębiorców. Oczywiście cały do-
chód z tej sprzedaży również poszedł 
na konto WOŚP. Impreza zakończyła 
się tradycyjnym światełkiem do nieba. 
Dziękujemy wszystkim, którzy z nami 
grali w Słupnie: współorganizatorom, 
darczyńcom, licytującym, uczestnikom. 
Do zobaczenia za rok. Siema!

 AW
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Drogi, chodniki, oczyszczalnia, hala, lampy...

Oczyszczalnia ścieków w Słupnie Nowa droga Słupno - Liszyno Nowe przejście dla pieszych 
w ulicy Warszawskiej

Budowa Drogi Mirosław - Stare Gulczewo 

W całej gminie trwają inwestycje roz-
poczęte w 2016 lub 2017 roku, a wiele 
bardzo ważnych dla mieszkańców ru-
szy także w 2018 roku. W tegorocznym 
budżecie gminy na te zadania zostanie 
przeznaczona rekordowa kwota ponad 
30 mln zł, w tym ponad 20 mln zł – na 
budowę i modernizację dróg. 
Oto część trwających projektów, a także 
zamierzeń i planów:

Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi 
gminnej Borowiczki Pieńki –Bielino - li-
szyno wraz z infrastrukturą (ul. Słowiań-
ska, ul. Jagiellońska)
To niezwykle ważna dla mieszkańców, 
a pod względem wartości zdecydowanie 
największa od lat inwestycja gminy Słup-
no. Wykonawcą prac jest firma Wapnopol 
z Glinojecka. Umowa została podpisana 
w listopadzie 2016 r., potężna przebudowa 
– jakże przydatna nie tylko dla mieszkań-
ców okolicy – obejmuje 4 km 130 m i ma 
się zakończyć w drugiej połowie 2018 r. 
Koszt: 10,5 mln zł. Dotychczas wykonano 
ok. 2 km podbudowy asfaltowej i ok. 1600 
m warstwy wiążącej, oczywiście z pełną 
infrastrukturą techniczną.

Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi 
gminnej Płock - Rydzyno wraz z infra-
strukturą – etap I
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm 
z firmą Trakt z Kutna, jako liderem. Umo-
wa, podpisana w końcu 2016 r. przewidu-
je, że na początku 2019 r. gotowe będzie 
1 km 560 m drogi. Koszt inwestycji to ok. 
3,7 mln zł. Obecnie trwają prace związane 
z odwodnieniem, wykonano także dwie 
warstwy ścieralne na odcinku 300 m.

Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi 
gminnej liszyno – Słupno wraz z przebu-
dową mostu i infrastrukturą – etap I (do 
ul. Orlej).
Pierwszy etap modernizacji ul. Pocztowej 
jest już na ukończeniu. Umowa gminy z fir-
mą Wapnopol z Glinojecka została podpi-
sana w końcu lipca 2017 r. Na ul. Pocztowej 
od strony Liszyna na całej długości, objętej 
pierwszym etapem realizacji, jest nowa na-
wierzchnia jezdni (bez warstwy ścieralnej), 
wiosną powstaną chodniki i ścieżka rowe-
rowa, zjazdy indywidualne. Koszt moderni-
zacji ponad 1 km trasy wyniósł ok. 2,4 mln 
zł. Wiosną tego roku przewidywana jest 
kontynuacja prac na ul. Pocztowej.

Przebudowa drogi gminnej Mirosław 
- Stare Gulczewo wraz z budową infra-
struktury technicznej

Konsorcjum dwóch firm z Kutna pracuje 
od września 2016 r. a aura sprawiła, że 
roboty budowlane kontynuowane były 
w grudniu i styczniu, m.in. przy pomocy 
ciężkiego sprzętu układano asfalt na od-
cinku od Starego Gulczewa. Inwestycja, 
obejmująca 1,2 km, ma się zakończyć 
w drugiej połowie 2018 r., a jej koszt to 
ok. 4,4 mln zł.

Budowa ul. Jana III Sobieskiego, Wiśnio-
wieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych 
ulic – ul. Podbipięty wraz z kanalizacją 
deszczową w Nowym Gulczewie – etap 1
Wapnopol rozpoczął pracę w październiku 
2017 r. Zadanie ma być ukończone w dru-
giej połowie 2018 r. Koszt: ponad 2,1 mln 
zł. Powstanie w sumie 1,7 km nowych ulic. 
Warto podkreślić, że wszystkie prace dro-
gowe prowadzone w 2017 r. napotkały na 
duże trudności związane z niekorzystną 
pogodą. Największe utrudnienia powo-
dował wysoki stan wód gruntowych, co 
uwidoczniło się w Starym Gulczewie i Mi-
rosławiu, a także na ul. Pocztowej. 

Oczywiście widząc liczbę inwestycji drogo-
wych i kwoty zabezpieczone w tym roku 
w budżecie na ten cel cisną się na usta 
pytania: Dlaczego nic się nie zmienia na 
naszej ulicy? Kiedy zamierzacie coś z tym 
robić? Przecież macie tyle pieniędzy na 
drogi…?
Odpowiada naczel-
nik wydziału In-
westycji w Gminie 
- Joanna Weresz-
czyńska:
„Warto wiedzieć, 
że proces inwesty-
cyjny a zwłaszcza 
dotyczący projektu drogowego to długa 
i żmudna procedura. Wykonanie drogo-
wego projektu budowlanego wiąże się 
z pozyskaniem różnego rodzaju uzgod-
nień między innymi takich jak: warunków 
technicznych dla projektowanych urzą-
dzeń, dla ewentualnych kolizji, wstępne 
uzgodnienie projektowanych elementów 
budowlanych z poszczególnymi jednost-
kami, uzyskanie tzw. decyzji środowisko-
wej, operatu wodnoprawnego, decyzji 
pozwolenie na budowę lub ZRiD. To ta-
kie podstawowe elementy, które musimy 
załatwić praktycznie za każdym razem. 
Przy dużych opracowaniach jest to proces, 
który niestety trwa przeważnie dłużej niż 
12 miesięcy.  Dopiero po uzyskaniu prawo-
mocnych decyzji pozwalającej na budowę 
organizowany jest przetarg na wyłonienie 
wykonawców i po podpisaniu umowy roz-

poczyna się proces budowlany na drodze. 
Tak, więc czas od pomysłu do realizacji nie-
stety jest długi i wynika z obowiązujących 
przepisów prawa.
Obecnie wspólnie dążymy do szybkiej re-
alizacji inwestycji rozpoczętych w poprzed-
niej kadencji rady gminy. Inwestycji bardzo 
kosztownych. Taka była, bowiem wola 
nowej rady gminy, żeby mieszkańcy nie 
musieli 3-4 lata mieć przed domem placu 
budowy. I takie jest też oczekiwanie spo-
łeczne. Stąd nowe inwestycje drogowe, tak 
potrzebne i oczekiwane muszą chwilę po-
czekać. Proszę również pamiętać, że raczej 
nie buduje się teraz dróg bez odwodnienia. 
Mimo, iż położenie nakładki asfaltowej 
wydaję się proste i niezbyt kosztowne, to 
może rodzić później problemy, gdy brak 
właściwego odprowadzenie wody będzie 
skutkował zalewaniem okolicznych pose-
sji. Stąd nasze oczekiwania szybkiego re-
montu drogi często są rozbieżne z realną 
rzeczywistością”.

Mówi Wójt Gminy 
Marcin Zawadka:
„Dodam, że bar-
dzo ważny jest plan 
i współpraca rad-
nych. Każdy z rad-
nych wiedząc i zna-
jąc potrzeby swoich 
wyborców powinien dążyć do ich wprowa-
dzenia jak najszybciej do planu inwestycji 
na kolejne lata. Nazywamy to Wieloletnią 
Prognozą Finansową. Na sesji budżetowej, 
w oparciu o dialog i kompromis radni pla-
nują inwestycję w projekcji wieloletniej na 
swoim terenie.”

Kolejna inwestycja ponad lokalnymi po-
działami – służąca większości mieszkań-
ców to 
Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Słupnie.
To bardzo ważna wiadomość dla miesz-
kańców gminy: oczyszczalnia zostanie 
gruntownie zmodernizowana. Gmina 
podpisała umowę z konsorcjum trzech 
firm: z Jastrzębia Zdroju (HMK i Kon-
strukcje Jastrzębie) oraz Pszczyny (Sani-
com). Na przetarg wpłynęły trzy oferty. 
Zwycięskie konsorcjum za ponad 4,8 mln 
zł ma zmodernizować obiekt do końca 
października 2018 r. Wykonawca udziela 
trzyletniej gwarancji. Prace są niezbędne, 
gdyż obiekt ma już 23 lata, rozbudowywa-
ny był już i modernizowany w roku 2005 
oraz w latach 2009-10. Średnio w ciągu 
doby oczyszczonych zostaje 1150 m3 ście-
ków. Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwy, 

gdyż maksymalnie może przyjąć 1610 
m3. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzy-
sta ponad połowa mieszkańców gminy, 
obejmuje ona ponad 100 km w Słupnie, 
Cekanowie, Borowiczkach – Pieńkach, 
Wykowie, Liszynie oraz części Bielina. Jed-
nocześnie pamiętajmy, że ścieki nieobjęte 
systemem kanalizacyjnym i gromadzone 
w zbiornikach przydomowych wywożone 
są do oczyszczalni ścieków. Obecnie na te-
renie gminy istnieje ok. 700 bezodpływo-
wych zbiorników oraz 30 przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Przebudowa boiska sportowo – rekre-
acyjnego Wykowo oraz zaplecza i infra-
struktury – Rozwój sportu i rekreacji.
Po roku prace już się zakończyły, trwa-
ją odbiory techniczne. Firma BoxPlay ze 
Zdworza wykonała przy boisku w Wyko-
wie, gdzie mecze rozgrywa Delta Słup-
no, budynek zaplecza o konstrukcji 
modułowej kontenerowej wraz z infra-
strukturą. Zamontowała także trybuny 
na 420 miejsc siedzących. Inwestycja 
kosztowała ok. 500 tys. zł. Dodajmy, 
że wstępnie planowany jest na boisku 
w Wykowie montaż oświetlenia trenin-
gowego.

Wyspy dla pieszych i lewoskręt w ul. Ko-
ścielną w Słupnie
To z pozoru drobna, ale ważna inwe-
stycja związana z bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy Słupno. W końcu 
ub.r. zmieniło się przejście przez jezdnię 
tuż przy GOPS-ie i żłobku w Słupnie. 
Z inicjatywy wójta gminy i dzięki wspar-
ciu p. Wojciecha Celmera, kierownika 
płockiego rejonu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, zostały 
zamontowane wyspy dla pieszych oraz 
wydzielony bezpieczny lewoskręt w ul. 
Kościelną. Przy dużym natężeniu ruchu 
to z pewnością spore udogodnienie za-
równo dla pieszych, jak i dla kierujących. 
Obecnie to jedyne możliwe rozwiązanie, 
gdyż GDDKiA zamierza przebudować 
drogę krajową nr 62, więc nie planuje 
na razie montażu sygnalizacji świetlnej. 
Dodajmy, że wykonano także oznako-
wanie poziome – przejście dla pieszych 
na wysokości przystanku autobusowe-
go w okolicy ul. Miszewskiej. Gotowe są 
również schody od ul. Pocztowej. 

Zakup działki pod budowę placu zabaw 
w Słupnie
Udało się znaleźć odpowiednią działkę, 
więc wkrótce - przy trasie spacerowej 
w okolicach ulicy Kasztanowej i Do Grodzi-

ska - powstanie plac zabaw. Wójt Marcin 
Zawadka podpisał akt notarialny, po-
twierdzający nabycie przez Urząd Gminy 
gruntów na terenie osiedla Górne Słupno. 
Jak zapowiada wójt, prace ruszą jeszcze 
wiosną, by najmłodsi już w sezonie letnim 
mieli swoje miejsce rozrywki. 

Oświetlenie na terenie gminy
Trwa budowa oświetlenia ulicznego w No-
wym Gulczewie. Prace trwają m.in. w ul. 
Hetmańskiej, Bohuna, Kamiennej, Zbrojo-
wej, Zagłoby, sięgacze od ul. Szlacheckiej. 
Jeszcze w styczniu 2018 r. ma być goto-
wych 20 lamp. Pamiętajmy, że uruchomie-
nie oświetlenia uzależnione jest jednak 
od podłączenia nowych odcinków do sieci 
przez spółkę Energa Operator. Jednocze-
śnie Energa Operator projektuje i montuje 
szafki oświetleniowe umożliwiające zasi-
lanie lamp. Łączna wartość inwestycji to 
ok. 167 tys. zł.
Na terenie gminy są obecnie 1962 lampy. 
W tym roku planowane jest wybudowa-
nie oświetlania ulicznego m.in. w Boro-
wiczkach-Pieńkach, Miszewku-Stefany, 
Cekanowie, Gulczewie, Starym Gulczewie, 
Słupnie, Nowym Gulczewie i Samborzu.
Ponadto planowane jest opracowanie 
projektów techniczno-budowlanych dla 
oświetlenia ulicznego m.in. w miejsco-
wościach: Mijakowo, Liszyno, Borowiczki 
-Pieńki, Słupno i Wykowo.

Nowa sala sportowa przy SP w liszynie
Trwa przygotowywanie dokumentacji, 
związanej z bardzo wyczekiwaną, ważną 
inwestycją w Liszynie. Chodzi o stworze-
nie dzieciom warunków do zajęć wychowa-
nia fizycznego w normalnych warunkach, 
bo obecna sala nie spełnia żadnych stan-
dardów. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, 
a projekt sali powoduje przebudowanie 
również kolizji przyłącza kanalizacyjnego 
oraz energetycznego prawdopodobnie 
w kwietniu odbędzie się przetarg na bu-
dowę sali o wymiarach 35 na 15 m. Wy-
konawca będzie miał za zadanie ukończyć 
budowę jeszcze w tym roku.
Cena inwestycji to ok. 500 tys. zł. Gmina 
liczy na uzyskanie dotacji na ten projekt 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Trwa opracowywanie dokumentacji i przy-
gotowania do przetargów dotyczących 
wielu kolejnych inwestycji, np. budowy ul. 
Czarnieckiego w Nowym Gulczewie (sza-
cowany koszt to ok. 800 tys. zł) oraz infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 
gminy (1,5 mln zł).  

Opr. MS
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Rozmowa z Jarosławem Śliwińskim, radnym Rady Gminy Słupno z Liszyna, członkiem rady sołeckiej, 
pasjonatem motoryzacji i historii wojskowości. 

lubię budować i pomagać innym

Jarosław Śliwiński z dumą prezentuje efekt swojej pracy

Osoba wymagająca, bardzo drobiazgo-
wa, często dzieląca włos na czworo, 
szukająca dziury w całym. Z takimi 
opiniami spotkałem się na temat rad-
nego Jarosława Śliwińskiego. to prawda  
o Panu?
Po części na pewno to jest prawdą. Jak to 
mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Mnie 
interesują konkretne, docelowe rozwią-
zania, żeby nie było na końcu wątpli-
wości, co do interpretacji. Rozmawiamy  
o pewnym problemie, zgadzamy się,  
a jak dochodzi do szczegółów to się 
okazuje, że mamy zupełnie inną wizję,  
a w sumie myśleliśmy o tym samym.  
Takich sytuacji chcę unikać a moją potrze-
bą jest zawsze precyzja. Im jest konkret-
niej, tym jest lepiej. Być może dlatego 
niektórzy mnie postrzegają, jako osobę 
trudną we współpracy, bo chcę zawsze 
dotknąć sedna problemu, zdiagnozować 
go, dlaczego tak jest i znaleźć jego rozwią-
zanie. Może dlatego niektórzy uważają,  
że zadaję „głupio-mądre” pytania. A może 
po prostu takie opinie wynikają z faktu,  
że wygłaszają je osoby, które mnie krótko 
znają, zbyt rzadko się ze mną spotykają 
i rozmawiają. Ktoś, kto mnie zna dłu-
go, może raczej  powiedzieć, że dobrze,  
iż jestem taki dokładny i szczegółowy.  
Z drugiej strony ma Pan także opinię 
prawdziwego społecznika z krwi i kości. 
Miło to słyszeć. Pracuję w radzie sołeckiej 
od siedmiu lat i w tym czasie udało nam 
się dla Liszyna zrobić wiele fajnych rzeczy. 
Praca społeczna sprawia mi satysfakcję. 
Jestem osobą, która lubi coś budować. 
Mogę nawiązać do mojej pasji, modelar-
stwa, gdzie zaczęło się od małych modeli 
a skończyło na modelach w skali jeden 
do jednego. To chciałem przeszczepić 
na społeczny, lokalny grunt. Chciałem  
aktywnie uczestniczyć w życiu społecz-
nym dla wspólnej korzyści. Chcę przed-
stawiać gotowe projekty i mieć wpływ 
na ich realizację. Ubolewam tylko, że tak 
mało osób przychodzi na zebrania wiej-
skie, ale może to wynika z faktu, że nie 
jest aż tak źle i nie ma wielu problemów. 
A propos pomysłów, Pana ostatni po-
mysł odnośnie budowy strzelnicy wy-
wołał u wielu uśmieszki na twarzach…
Zaznaczam, iż jest to jeden z wielu mo-
ich wniosków zgłaszanych na sesjach. 
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, 
że ktoś, kto proponuje coś takiego urwał 
się z choinki. Ale z tego, co się orientuję, 

w gminie jest sporo osób, które intere-
sują się strzelectwem, które chętnie by  
z takiego obiektu korzystały. To jest tylko 
pomysł. Nie jestem osobą, która na siłę 
forsuje swoje idee. Jeśli mieszkańcy i rad-
ni powiedzą „nie” to nic z tego nie będzie.  
Ale uważam, że po to jestem radnym, 
żeby dawać pomysły. Drugim, może kon-
trowersyjnym, pomysłem byłoby przej-
ście podziemne dla pieszych pod drogą 
krajową nr 62. Droga będzie przebudo-
wywana i być może takie rozwiązanie 
poprawiłoby  sprawę bezpieczeństwa  
w tym miejscu raz na zawsze. Warto  
o takiej koncepcji rozmawiać, a nie z góry 
ją negować. Tym bardziej, że powstał  
tam jeszcze żłobek i ruch samochodowy  
będzie się zwiększać z roku na rok a nie 
maleć. 
Strzelnica nie byłaby dużym obciąże-
niem dla budżetu.
Można otrzymać osiemdziesiąt procent 
dofinansowania z Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. A jeśli wraca Pan do te-
matu, to powiem jeszcze, że czuję się  
lokalnym patriotą, interesuję się historią 
wojskowości i uważam, że lepiej posiadać 
umiejętność celnego strzelania do tarczy 
niż nie mieć w tym zakresie żadnego do-
świadczenia.
Z drugiej strony skoro dają pieniądze to 
można brać i budować wszystko, tylko 
później to trzeba jeszcze utrzymać.
Słusznie Pan zwrócił uwagę na kosz-
ty. Sam jestem ekonomistą i rachunek 
ekonomiczny jest bardzo ważny. W tym 
przypadku uważam, że koszty stałe nie 
byłyby wysokie. Dodatkowo  można by 
wynajmować komercyjnie strzelnicę dla 
osób z zewnątrz. W Płocku istnieje tylko 
jedna strzelnica i tutaj widziałbym szansę 
a nie zagrożenie. To jest temat do dysku-
sji. 
Wspomniał Pan o patriotyzmie, któ-
ry dziś ma konotacje polityczne typo-
wo. Czy Pana zdaniem radny powinien 
zostawić swoje poglądy polityczne  
w domu, czy też ma prawo do ich wy-
rażania, eksponowania publicznie np.  
na sesjach Rady Gminy. 
Żyjemy w wolnej Polsce i to decyzja każ-
dego z osobna. Ja mam określone poglądy 
polityczne. W naszej grupie radnych zwią-
zanych z wójtem Zawadką, podejrzewam, 
że każdy radny ma inny pogląd na polity-
kę, ale mamy wspólny cel, wizję, jak nasza 
gmina powinna się rozwijać i na tym się 

skupiamy, a nie na dyskusjach politycz-
nych. 
Czyli siebie stawia Pan po prawej stronie 
sceny politycznej?
Dyplomatycznie uniknę publicznie  odpo-
wiedzi na to pytanie. Ja nie narzucam ni-
komu swoich poglądów i szanuję poglądy 
innych osób.  Czuję się patriotą i wiem,  
że wolność i niepodległość nie jest nam 
dana raz na zawsze i bezwarunkowo.
Wróćmy do spraw gminnych. Jak Pan 
ocenia budżet gminy na obecny rok?
Oczywiście nie zaspokoimy wszystkich 
potrzeb mieszkańców  jednym budżetem 
w ciągu jednego roku. Ale zrobiliśmy mi-
lowy krok w przyspieszeniu inwestycji. 
Nie budujemy jakiś wydumanych obiek-
tów typu aquapark, nie zadłużamy się  
w parabankach tylko spełniamy potrze-
by mieszkańców. Budujemy drogi, ka-
nalizację, wodociągi, oczyszczalnię ście-
ków itd. Mogę zapytać przekornie, które  
z tych inwestycji są zbędne? Myślę,  
że większość mieszkańców zdecydowa-
nie popiera to, co robimy. Poza tym gdy-
byśmy nie podjęli zdecydowanych działań 
teraz, to biorąc pod uwagę rosnące ceny 
usług, te inwestycje z biegiem czasu 
byłyby zdecydowanie droższe. Patrząc 
na własne podwórko bardzo się cieszę,  
że będzie budowana długo wyczekiwana 
sala gimnastyczna  przy szkole w Liszy-
nie. Mamy orlik, mamy boisko, brakuje 
sali sportowej. A dzieci w szkole przyby-
wa nie ubywa. Na pewno jest to ważna  
inwestycja dla Liszyna. Równie ważna 
jest budowa ulicy Jagiellońskiej, któ-
rą mam nadzieję, że skończymy w tym 
roku, która poprawi bezpieczeństwo  
i komfort jazdy na drodze . Wracając do 
sali sportowej,  mogę powiedzieć, że to ja 
wnioskowałem o ujęcie tej inwestycji w te-
gorocznym budżecie. Tutaj również istnie-
je możliwości dofinansowania inwestycji  
z ministerstwa sportu. Będzie to lekka 
konstrukcja stalowa , żeby zracjonalizo-
wać koszty. Nie chcemy stawiać hali za 
kilka milionów, chcemy, aby powstała 
szybko, oszczędnie  i nowocześnie. Na-
tomiast na polu kultury wnioskowałem 
o zabezpieczenie w budżecie środków na 
profesjonalne wydanie  „Zapisków Waw-
rzyńca Sikory” sołtysa Liszyna i wój-
ta Bielina w powiecie płockim w latach  
1924-1939 a przypadająca setna rocznica 
odzyskania niepodległości byłaby do-
skonałą okazją do wspomnienia naszego  

lokalnego patrioty.
Budowa sali sportowej w liszynie to był 
jeden z elementów Pana programu wy-
borczego. 
W swoim wyborczym programie zadekla-
rowałem konkretne postulaty, z których 
będzie można mnie rozliczyć. Uważam, 
że jestem w połowie realizacji tego pro-
gramu. Projekt sali sportowej już jest 
gotowy. Mam nadzieję, że budowa też 
ruszy i nasze pokolenie coś pozytywne-
go po sobie zostawi. W swoim programie 
pisałem o komunikacji, która budzi wiele 
kontrowersji. Starałem się dopasować 
rozkłady jazdy tak, aby jak największa 
liczba mieszkańców z niego skorzystała. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszy-
scy są zadowoleni, ale chyba nigdy tak 
nie będzie, żeby wszystkim można było 
dogodzić. Chcę podkreślić, że zawsze 
wspieram się radą moich mieszkańców, 
co jest bardziej potrzebne, a co mniej.  
Z mojej inicjatywy powstał min. tzw. kurs 
kościelny, aby mieszkańcy Bielina , Liszy-
na, Wykowa mieli możliwość dojazdu do 
kościoła na mszę o 10. Obecne rozwiąza-
nie, że bus zatrzymuje się przy zajeździe  
i trzeba dojść pieszo nie jest najlepsze, ale 
tylko tymczasowe. Jestem po rozmowie 
z księdzem proboszczem, który życzli-
wie ustosunkował się do tej idei i ustali-
liśmy, że bus mógłby zatrzymywać się  na 
parkingu za kościołem. Oczywiście pa-
miętam też o budowie gazociągu i mam 
nadzieję ,że wcześniej czy później on po 
prostu powstanie. 
Jest Pan zadowolony ze swojej pracy 
społecznej?
Uważam, że sporo nam się udało zrobić, 
zarówno w radzie sołeckiej jak i teraz bę-
dąc w Radzie Gminy. Może zacznę od tej 
najmniejszej wspólnoty, czyli sołectwa. 
Mamy kontener sanitarny, kompletnie 
wyposażoną kuchnię, wiatę drewnianą,  
jest zaprojektowane doposażenie w stoły 
biesiadne. Mamy zakupione tablice infor-
macyjne, których na razie nie stawiamy 
ze względu na prowadzone budowy. Moją 
inicjatywą było postawienie wiaty rowe-
rowej przy szkole. Udało nam się rozwią-
zać jeden „śmierdzący” problem przy jed-
nej z posesji na ulicy Jagiellońskiej. Pojawił 
się wyczekiwany destrukt na ulicy, która 
nigdy nie była wcześniej utwardzana. 
Z mojej inicjatywy zostało utwardzone 
pobocze na ulicy Piastowskiej od Liszyna 
w stronę Borowiczek Pieniek. Dostoso-
wano rozkład jazdy busa do  komunikacji 
publicznej do linii nr 3, 4, 115,130, o czym 
wcześniej wspomniałem. 
Natomiast na szczeblu całej gminy po-
stulowałem budowę oświetlenia w tech-
nologii LED z panelami fotowoltaicznymi,  
co jest prostsze i tańsze. Jedną z wie-
lu moich interpelacji była np.: ostatnia, 
aby postawić wiatę przystankową na 
przystanku Borowiczki Park. Oczywiście 
chciałbym aby wiaty przystankowe były 
na każdym przystanku dla wsiadających 
w całej gminie. Niektóre ulice w Liszynie 
udało się utwardzić destruktem lub kliń-
cem, takim specjalistycznym kruszywem. 
Wiem ,że są to rozwiązania tymczasowe, 
dlatego chciałbym się spotkać z miesz-
kańcami, aby rozmawiać o projektach ulic 
osiedlowych i ich  technologii wykonania. 
Jeśli mamy budować ulice z kanalizacją 
deszczową to jest to najdroższe rozwią-
zanie więc może wystarczy solidna pod-
budowa z kruszywa i asfalt, co znacznie 
może obniżyć koszty i takie drogi może-

my po prostu szybciej i taniej  zbudować. 
Mieszkamy na gruntach przepuszczal-
nych więc deszczówka może nie jest do 
końca potrzebna. Chciałbym, żeby to 
mieszkańcy mieli decydujący głos w tej 
sprawie. 
Wielka pasją Pana jest motoryzacja.  
to niesamowite, że można zbudować 
własnoręcznie samochód, a nawet 
dwa. 
Nie ukrywam, że to jest pasja, która mnie 
pochłania, a wzięła się z modelarstwa, 
które jest moim hobby. Buduję repliki 
polskich pojazdów, których już fizycz-
nie nie ma, nie można zobaczyć nawet  
w muzeum, nie można ich kupić. Wojny 
nie przetrwał żaden samochód ciężaro-
wy Ursus A, którego replikę zbudowałem,  
a który był na wyposażeniu naszej 
przedwojennej armii. Podobnie jak sa-
mochód osobowy CWS T-1 konstruk-
cji inżyniera Tadeusza Tańskiego. Do 
dziś z oryginalnych aut zachowała się 
chłodnica i tylny most z Ursusa a z CWS
-a klamka i lampka. Dodam, że moja 
replika CWS-a zdobyła główną nagro-
dę w kategorii Premiera Krajowa na IV 
Targach Zabytkowej Motoryzacji Auto 
Nostalgia w 2014 roku.
I oba pojazdy Pan wykonał samodziel-
nie?
Tak. Mogę się pochwalić, że ciągle dosko-
nalę techniki blacharskie sprzed stu lat,  
w tym pracę na kole angielskim. Muszę 
dużo się jeszcze uczyć, ale efekty na ra-
zie nie są najgorsze. Chcę dodać, że w tej 
wspaniałej pasji wspiera mnie moja ko-
chana rodzina. 
to chyba dość kosztowna pasja?
Wbrew pozorom wcale nie jest dość kosz-
towna, bo nie jest związana z jednostko-
wymi dużymi wydatkami. Bardziej po-
trzebny jest ogrom własnej pracy. Metr 
kwadratowy blachy kosztuje niewiele, 
ale ukształtowanie jakiegoś elementu  
z niej  to już zupełnie inna wartość. Ja po-
noszę koszty samych materiałów, nato-
miast robocizna to już moja własna praca.  
Odkryłem, że jeśli potrafię zrobić najbar-
dziej skomplikowany element  to reszta 
nie jest problemem. Najważniejsze mieć 
plan, wizję i wiedzę jak coś zrobić.
Rozumiem, że kierował Pan się jakimiś 
projektami oryginalnymi tych samo-
chodów?
Tak. Replika CWS T-1 powstała przy 
wsparciu merytorycznym dr Jana Tarczyń-
skiego, dla mnie wielkiego autorytetu  
i autora największej liczby książek na te-
mat polskiej przedwojennej motoryzacji. 
Z nim ustalałem szczegóły, nawet takie 
jaki ma być kolor tapicerki wewnątrz, 
szerokość szwów i dlaczego akurat warto 
zbudować ten model a nie inny. Nic sobie 
sam nie wymyśliłem, wszystko ma po-
twierdzenie w dokumentach, zdjęciach 
itd. Stąd może moja taka dokładność się 
bierze i w pracy radnego. Jeśli mówimy  
o hali sportowej to ja się od razu pytam,  
a jak ją ogrzejemy, jakie materiały wyko-
rzystamy, jaka posadzka, jakie oświetle-
nie itd. aby generowała jak najmniejsze 
koszty stałe w przyszłości. Po prostu  
zrobić ją najlepiej jak potrafimy na pod-
stawie przemyślanego projektu. Zawsze 
w to co robię angażuje się na 100% tym 
bardziej krótki czas dany na mandat rad-
nego chcę maksymalnie wykorzystać dla 
rozwoju Naszej Gminy.
Bardzo dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski 



Ale podsumujmy, co się wydarzyło  
w minionym dwunastu miesiącach.  
Bez wątpienia dwa najważniejsze 
wydarzenia w gminie to referendum  
w sprawie dowołania Rady Gminy  
i nowe przedterminowe wybory samo-
rządowe. Ktoś może powiedzieć, że 
wcale nie, bo ważniejszym wydarze-
niem było oddanie do użytku nowego 
gminnego żłobka, czy też rozpoczęcie 
trzech wielkich inwestycji drogowych,  
a może uchwalenie budżetu na rok 
obecny. I też będzie miał wiele racji. Oto 
rok 2017 w pigułce. 

Styczeń
•	 Początek roku to jak zwykle wiel-

ka mobilizacja charytatywna i finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. I znowu mieszkańcy Słupna 
byli w czołówce darczyńców, zajmu-
jąc drugie miejsce spośród gmin po-
wiatu płockiego. Zebraliśmy ponad 
30 tysięcy złotych.

•	 Z funkcji radnego rezygnuje Marcin 
Petera. Powód: nieustający konflikt 
na linii Rada Gminy – wójt.  

•	 Centrum Medyczne RODZINA uroczy-
ście otworzyło przychodnię rehabili-
tacyjną w Słupnie.

•	 Złote Gody w Cekanowie. Osiem par 
z gminy Słupno obchodziło jubile-
usz 50-lecia pożycia małżeńskiego.  
Gościem na uroczystości był poseł 
Waldemar Olejniczak.  

•	 Później już było znacznie gorzej, bo 
byliśmy widzami marnego serialu pod 
hasłem uchwalanie budżetu gminy 
Słupno na rok 2017 w wykonaniu  
ówczesnej większości Radzie Gminy.   

•	 Dopiero 27 stycznia Rada Gminy 
przyjmuje karykaturalny budżet gmi-
ny na rok 2017, który okazuje się być 
katastrofalny w skutkach dla miesz-
kańców gminy. Brakuje pieniędzy na: 
inwestycje, drogi, remonty, kanali-
zację, wodę, szkoły, kulturę, oświe-

tlenie oraz komunikację miejską do 
Słupna. Strzał w kolano w wykonaniu 
większości radnych „starego układu” 
spod znaku PSL. Jak się później oka-
że to początek końca tamtej Rady 
Gminy. 

luty 
•	 Ziścił się czarny scenariusz dla miesz-

kańców. Przestają jeździć miejskie 
autobusy. Wzburzenie mieszkańców 
gminy na radnych sięga zenitu. Wójt 
Marcin Zawadka uruchamia komuni-
kację zastępczą. 

•	 Wójt występuje z „orędziem” do 
mieszkańców gminy z informacją, 
iż wszystkie możliwości współpra-
cy jego z radą się wyczerpały i pora 

na odważne decyzje mieszkańców. 
Wcześniej Marcin Zawadka sam wy-
stępuje do Rady Gminy o podjęcie 
uchwały o referendum w sprawie 
odwołania wójta gminy. Radni się nie 
godzą. 

•	 Przy rekordowej frekwencji na  
zebraniu wiejskim w Słupnie z funkcji 
sołtysa zostaje odwołany Stanisław 
Werner. Początek zmian w gminie. 

•	 Gmina Słupno otrzymuje rządową 
dotację z programu „Maluch +” na bu-
dowę żłobka, której jak dotąd sprze-
ciwiała się większość radnych. 

•	 Gmina po raz drugi z rzędu otrzymuje 
nominację na wydarzenie roku w ple-
biscycie Tygodnika Płockiego. Tym 
razem za budowę orlika lekkoatle-
tycznego. 

•	 Grupa mieszkańców zawiązuje ko-
mitet referendalny w celu zbierania 
podpisów w sprawie referendum  
o odwołalnie Rady Gminy przed upły-
wem kadencji. Na czele komitetu sta-
je Paweł Baranowski. 

•	 Rada Gminy ostatecznie zgadza 
się na budowę żłobka, ale kosztem  
innych dużych cięć inwestycyjnych.      

•	 Komisja rewizyjna Rady Gminy nie 
chce dopuścić od odwołania sołty-

sa Słupna. Na wniosek komisji rada 
podejmuje uchwałę o nieważności  
zebrania wiejskiego w Słupnie. 
Uchwała zostaje później uchylona 
przez wojewodę mazowieckiego. 

•	 Setne urodziny obchodzi pan Jan  
Baranowski ze Słupna. Z gratulacjami 
i życzeniami pospieszył wójt Marcin 
Zawadka. 

Marzec 
•	 Historyczny, bo ostatni Dzień Patrona 

w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Reforma oświaty wy-
gasza gimnazja, a klasy gimnazjalne 
włączone zostają w struktury Szkoły 
Podstawowej w Słupnie.  

•	 Przed Urzędem Gminy staje mammo-
bus. Panie w wieku 50-69 lat wykonu-
ją bezpłatne badania mammograficz-
ne w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi.   

•	 Wielki turniej charytatywny w piłkę 
nożną o worek kartofli. Dochód z im-
prezy przeznaczony został na rzecz 
Gabrysi, córki naszego kolegi z Urzędy 
Gminy. Zespół urzędników pod wo-
dzą Marcina Zawadki zajmuje drugie 
miejsce po zaciętym boju z zespołem 
Ewy Szymańskiej, radnej sejmiku ma-
zowieckiego z Płocka.  

•	 W Gminnym Ośrodku Kultury w Ce-
kanowie nastąpił finał konkursu pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży na 
wykonanie kartki wielkanocnej . Zwy-
ciężyła praca Juli Mrowickiej z Liszy-
na, która stała się wzorem oficjalnej 
kartki świątecznej Gminy Słupno. 

•	 Gmina w budowie na wiosnę. Rozpo-
częcie trzech dużych inwestycji na 
drogach gminnych: Mirosław - Stare 
Gulczewo wraz z całą infrastrukturą 
techniczną, przebudowa drogi Boro-
wiczki Pieńki – Bielino - Liszyno wraz 
z infrastrukturą oraz przebudowa 
drogi Płock – Rydzyno.

•	 Wójt marcin Zawadka czyni inten-
sywne starania o powrót Komunikacji 
Miejskiej do Słupna. 

•	 W hali gimnazjum odbywają się IV 
Targi Edukacyjne Słupno 2017 dla 
młodzieży. 

•	 Wójt Marcin Zawadka rozpoczyna 
cykl spotkań wiosennych z mieszkań-
cami poszczególnych sołectw. 

•	 Komitet referendalny zebrał ponad 

1500 podpisów pod referendum. 
Komisarz wyborczy wyznacza datę 
21 maja na referendum o odwołanie 
Rady Gminy w Słupnie przed upły-
wem kadencji. 

Kwiecień 
•	 Na terenach popegeerowskich w Gul-

czewie powstanie „Legolalnd Słup-
no”! Szkoda, że to tylko żart prima-
aprilisowy. 

•	 Beata Łapiak, na wniosek wójta, 
została nowym skarbnikiem Gminy 
Słupno. Jednocześnie Rada Gminy od-
wołała z tej funkcji Grażynę Wójcik. 
Nowa skarbnik gminy jest mieszkan-
ką Nowego Gulczewa. 

•	 Wybory uzupełniające do Rady Gminy 
na dolnym Słupnie wygrywa Małgo-
rzata Sawicka, popierana przez wój-
ta, która zastąpiła w radzie Marcina 
Peterę.  

•	 Poziom politycznych przeciwników 
wójta sięga bruku. Na jednym z ano-
nimowych portali internetowych po-
jawia się sfałszowane zaświadczenie 
lekarskie, jakoby Marcin Zawadka 
był pacjentem Instytutu Psychiatrii 
I Neurologii w warszawie. Instytut 
oficjalnie dementuje tę informację  
i zapowiada kroki prawne przeciwko 
autorom fałszerstwa dokumentacji 
medycznej. 

•	 Ponad 140 uczestników wzięło udział 
w II powiatowym festiwalu polskiej 
piosenki rockowej w Słupnie. Nagro-
dą dla laureatów było nagranie płyty  
w profesjonalnym studio nagrań.   

Maj 
•	 Gminny Ośrodek Kultury w Cekano-

wie zorganizował Bieg Wiosny 2017. 
Na starcie biegów w różnych kate-

goriach wiekowych i konkurencjach 
stanęło w sumie ok. 300 sportowców 
amatorów.  

•	 „Słupno nasza gmina” – piosenka  
o takim tytule stała się nieformalnym 
hymnem Gminy Słupno. Premiera jej 
miała miejsce podczas Biegu Wio-
sny 2017.  Utwór autorstwa Michała 

Siemińskiego (muzyka) i Andrzeja 
Wiśniewskiego (słowa) w wykonaniu 
Aleksandry Ziemińskiej szybko stał 
się prawdziwym hitem w gminie.

•	 Wójt Gminy zaprosił seniorów na wy-
cieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu na imprezę plenerową „Go-
towanie na polanie”.  

•	 Małgorzata Sawicka, nowo zaprzy-
siężona radna gminy w obszernym 
wywiadzie na łamach „Głosu Słupna” 
namawia mieszkańców do udziału  
w referendum. 

•	 Telewizja TRWAM przeprowadza 
na żywo ze Słupna swój program  
„Po stronie prawdy”. Zjawiają się 
zwolennicy referendum i wójta Za-
wadki. Przeciwnicy bojkotują debatę.

•	 REFERENDUM. Święto demokracji 
w Słupnie. Mimo zmasowanej ne-
gatywnej kampanii przeciwko refe-
rendum, a nawet prób zastraszania 
mieszkańców, tłumy wyborców gło-
sują w referendum.  Wymagany próg 
frekwencyjny zostaje przekroczony, 
co oznacza, że referendum jest waż-
ne. Przytłaczjąca większość głosuje 
za odwołaniem skompromitowanej 
Rady Gminy i odsunięciem od władzy 
starego układu. Historyczny wyczyn 
nie tylko w skali województwa, ale  
i całego kraju. Statystycznie jedno 
na dziesięć referendum w kraju jest 
ważne ze względu na rygorystyczny 
próg frekwencji. 

•	 W Cekanowie zorganizowana jest ko-
lejna edycja rajdu rowerowego „Jadę 
z mamą” z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka, zwieńczeniem którego była 
majówka dla mieszkańców gminy.   

Czerwiec
•	 Z okazji Dnia Dziecka władzę w gmi-

nie na jeden dzień przejęły dzieci oraz 
młodzież. W fotelu wójta zasiadł  
Jasiek Szałkowski, uczeń gimnazjum 
ze Słupna. Na swoim drugim posie-
dzeniu zebrała się także Gminna 
Rada Dzieci i Młodzieży w Słupnie, 
która obradowała ponad godzi-
nę. Najpierw radni podjęli uchwały  
w sprawie wyboru przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego Rady,  
a potem zabrali się do pracy. Młodzi 
radni zgłaszali wiele propozycji do-
tyczących polepszenia jakości życia  
w naszej gminnie nie tylko dla dzieci, 
młodzieży, uczniów, ale również do-
rosłych. Wszelkie propozycje zostały 
przyjmowane w formie uchwał i na 
koniec obrad przekazane wójtowi 
Marcinowi Zawadce. 
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Przełomowy, historyczny, który odmienił Słupno. taki był miniony 2017 rok 
dla Gminy Słupno. I nie ma w tym wielkiej przesady. Czas wielkich zmian  
w samorządzie. Rok, w którym władza przekonała się, co znaczy głos oby-
wateli, co znaczy kartka wyborcza i jak ważne są każde wybory. Rok trudny, 
ale także czas, który przyniósł zmiany i sukcesy.  Dlatego też optymizmem 
patrzymy na to, co nas czeka Anno Domini 2018. 

„To był rok, dobry rok.
Z żalem dziś żegnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok”

(Czerwone Gitary)

KW Nasza Gmina Słupno osiąga wielki sukces wyborczy

Pierwsza Sesja nowej Rady Gminy

Powstanie nowego żłobka było wielkim świętem

PODSUMOWANIE ROKU 2017 W GMINIE SŁUPNO  

Minął kolejny rok z życia…

wspomnienia
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Akcja przeciwpowodziowa na Słupiance

Gmnia Słupno stawia na budowe dróg

wspomnienia
•	 Nakładem Gminnego Ośrodka Kultury 

została wydana publikacja książko-
wa zatytułowana „Krzyże i kaplicz-
ki przydrożne ślady historii Gminy 
Słupno”. To praca zbiorowa, której 
autorami są członkowie Klubu Miło-
śników Historii i Tradycji Gminy Słup-
no, działającego przy GOK-u. Książkę 
słowem wstępnym opatrzył wójt 
gminy Marcin Zawadka, dzięki które-
mu publikacja została sfinansowana. 
Praca opisuje historię kilkuset kapli-
czek i krzyży na ternie gminy oraz 
ich twórców i opiekunów. To swoisty 
podręcznik historii naszej gminy. 

•	 Miesiąc bez Rady Gminy. W tym cza-
sie wójt Marcin Zawadka sukcesem 
zakończył trudne i wielotygodniowe 
o powrót do Słupna komunikacji miej-
skiej.  

•	 Na stadionie w Wykowie zamonto-
wana została nowa trybuna z plasti-
kowymi siedziskami. 

•	 Disco Boisko – gminny festyn dla 
mieszkańców połączony z zawodami 
sportowo – pożarniczymi ściągnął na 
stadion w Wykowie tłumy mieszkań-
ców gminy. Na scenie gwiazdy muzyki 
disco polo jak: Bobi, Mejk, czy Power 
Boy. W tym roku zapowiada się rów-

nie ciekawie, a gwiazdy muzyki ta-
necznej jeszcze większe!

•	 Koniec roku szkolnego! Wyjątkowe 
zakończenie roku nauki miało miejsce 
w szkołach podstawowych w Świę-
cieńcu i w Liszynie, gdzie pożegnano 
panie dyrektorki: Izabelę Tomaszew-
ską oraz Wandę Urbaniak. Szkołą  
w Święcieńcu kieruje Agnieszka Do-
mińska, zaś dyrektorem w szkole  
w Liszynie zostaje polonistka Jo-
lanta Borowska. Klasy gimnazjalne  
w Słupnie zostają włączone struktu-
ry Szkoły Podstawowej. Uczniowie 
klas szóstych otrzymali promocję do 
klas siódmych i zostają w dotychcza-
sowych szkołach.   

•	 Gmina Słupno pozyskała prawie 
700 tysięcy złotych unijnego dofi-
nansowania na powstanie Centrum 
Aktywizacji Seniorów, które zostało 
utworzone w strukturach Gminnego 
Ośrodka Pomocy w Słupnie. 

lipiec 
•	 Wraca normalność i pierwszego lipca 

autobusy komunikacji miejskiej zno-
wu zawitały do Słupna.   

•	 Na terenie Barcikowa została po-
stawiona automatyczna stacja do 
pomiaru danych meteorologicznych 
stanowiąca część Systemu Monito-
ringu Suszy Rolniczej tworzonego 
przez Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa w Puławach.

•	 Od 10 lipca do 19 sierpnia trwają wa-
kacje dla dzieci z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. 

•	 „Święto Wisły” w Stanicy FLIS w Li-
szynie. Gmina Słupno włączyła się 

w oficjalne i ogólnopolskie obchody 
Roku Rzeki Wisły 2017.W Liszynie 
zacumowały łodzie uczestników 
ogólnopolskiego Rejsu Wisła 2017  
z Krakowa do Gdańska. W programie 
imprezy wiele atrakcji: grill, zabawy 
dla dzieci, rejsy statkiem po Wiśle, 
koncert muzyki żeglarskiej w wy-
konaniu zespołu „Szczury Lądowe”.  
Na deser mamy koncert gwiazd płoc-
kiego rocka Ryszarda Wolbacha. 

•	 „Nowa Pocztowa” za ponad dwa mi-
liony złotych! Wójt Marcin Zawad-
ka podpisuje umowę z wykonawcą  
na wykonanie inwestycji Arkadia 
Mazowiecka – Przebudowa drogi 
gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz  
z przebudową mostu i infrastruktu-
rą” – Etap I.

Sierpień 
•	 Oficjalne otwarcie nowoczesnego 

placu zabaw dla dzieci „Frajda” przy 
Urzędzie Gmina. Budowa dofinanso-
wana przez firmę PERN. 

•	 Dofinansowanie z PRFON na za-
kup busa. Gmina Słupno otrzymała  
dof inansowanie w w ysokości  
95 500,00 zł w ramach Programu  
wyrównywania różnic między regio-

nami III – obszar D na zakup autobusu 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych dla Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Słupnie.

•	 Kolejny plac zabaw prawie goto-
wy! Tym razem przy ulicy Topolowej  
w Słupnie. 

•	 Festyn sołecki w Słupnie z udziałem 
zespołów disco polo oraz kabarecia-
rzem Jackiem Ziobro. W programie 
również wiele atrakcji dla najmłod-
szych.  

•	 Na działce przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej ruszyła budowa 
nowego żłobka w systemie moduło-
wym. 

•	 Startuje nowa strona internetowa 
Urzędu Gminy: przejrzysta, nowo-
czesna i funkcjonalna, 

•	 WYBORY PRZEDTERMINOWE DO 
RADY GMINY. Głosowanie kończy się 
wielkim zwycięstwem kandydatów 
Komitetu Wyborczego Stowarzysze-
nia „Nasza Gmina Słupno” popiera-
nym przez wójta Marcina Zawadkę. 
Stowarzyszenie wprowadza jedena-
ścioro radnych na piętnaście miejsc  
w radzie. Historyczny przewrót w sa-
morządzie gminy Słupno. 

•	 75. rocznica niemieckiego mordu na 
mieszkańcach Słupna i okolicznych 
miejscowości. W kościele parafial-
nym zostaje odprawiona msza św. 
w intencji pomordowanych, po czym 
przedstawiciele władz gminy składa-
ją kwiaty i zapalają znicze pod pomni-
kiem. 

•	 Nowa jakość w samorządzie gminy. 
Rada Gminy zbiera się na pierwszej 
sesji w kadencji 2017-2018. Przewod-

niczącym rady zostaje jednogłośnie 
radny Dariusz Kępczyński. Wiceprze-
wodniczącą rady zostaje wybrana 
Małgorzata Sawicka. Nowa więk-
szość radnych bierze odpowiedzial-
ność za losy gminy. 

•	 W stanicy Flis organizowany jest Pik-
nik Country oraz IV Regaty Żeglarskie 
i Wyścigi Kajakowe o Puchar Wójta 
Gminy Słupno i Puchar Prezesa Sto-
warzyszenia Wodniaków FLIS.  

Wrzesień 
•	 Początek nowego roku szkolnego 

po wprowadzeniu reformy oświa-
ty. Szkoły w Liszynie i Święcieńcu  
z nową dyrekcją, a w Słupnie już bez 
gimnazjum. Dotychczasowy dyrektor 
gimnazjum Mariusz Krysiak zostaje 
wicedyrektorem w SP Słupno, którą 
dalej kieruje Waldemar Kaczorowski. 

•	 Gmina w budowie! Tego jeszcze nie 
było. W roku 2017 rozpoczęliśmy 
cztery wielkie budowy na drogach 
gminnych. Droga Mirosław – Stare 
Gulczewo, droga Borowiczki-Pieńki 
– Bielino- Liszyno, droga Rydzyno- 
Płock (I etap), droga Liszyno-Słupno 
(ul. Pocztowa I etap). 

•	 II sesja Rady Gminy. Wracają dopła-
ty do wody dla mieszkańców Nowe-
go Gulczewa. Przewodniczący rady  
z mniejszą dietą na własną prośbę.   

•	 Walka z wysoką wodą na Słupiance. 
Akcja powodziowa w rejonie ulicy 
Bocianiej. Od rana na wałach pracuje 
kilkudziesięciu strażaków, niektó-
rzy radni oraz wójt marcin Zawad-
ka. Konieczne jest rozerwanie wału  
w jednym miejscu, aby woda poszła 
na łąki, a nie domostwa okoliczne. 

•	 Rozpoczyna się jesienny cykl spotkań 
wójta z mieszkańcami poszczegól-
nych sołectw. 

Październik    
•	 Międzynarodowy Dzień Seniora  

w Słupnie, czyli wspólna zabawa  
na balu seniora z udziałem przedsta-
wicielami władza gminy.    

•	 Podczas III Sesji Rady Gminy, radni 
stawiają na przyspieszony rozwój 
gminy, uchwalając emisję obligacji ko-
munalnych, z których środki sfinan-
sują największe gminne inwestycje 
drogowe oraz infrastrukturalne.  

•	 Kolejne stypendia dla uczniów  
z Gminy Słupno. Po stypendiach dla 
uczniów ze szkól podstawowych  
(i dawnych gimnazjów) przyszedł 
czas na uczniów ze szkół średnich, 
którzy otrzymali stypendia wójta na 
poziomie stypendiów Orlenu. 

•	 Dzień Nauczyciela 2017. Podczas 
uroczystości wójt Zawadka wręcza 
trzy nagrody wójta, które otrzymały: 
Elżbieta Kolczyńska - Szkoła Pod-
stawowa w Słupnie, Anna Mrozow-
ska - Szkoła Podstawowa w Słupnie 

oraz Marlena Szóstak - Samorządo-
we Przedszkole „Niezapominajka”. 
Specjalne podziękowanie otrzymała 
Teresa Jolanta Herc - Dyrektor Gmin-
nego Żłobka.

•	 Zebraniem z mieszkańcami Nowego 
Gulczewa z udziałem nowych radnych 
z tego okręgu, wójt kończy jesienny 
cykl spotkań z mieszkańcami. W spo-
tkaniu udział wzięło ponad 50 osób. 

•	 Po raz pierwszy na płockim Mazow-
szu, w Szkole Podstawowej w Świę-
cieńcu odbyła się żywa Lekcja dla 
Rodaka, poświęcona Polakom wywie-
zionym na wschód i ich potokom, któ-
rzy chcą wrócić do kraju. Gościliśmy  
w tym dniu Joannę Wilk-Yaridiz, pre-
zes Fundacji dla Rodaka oraz Mirka 
Rucija, młodego chłopaka z Kazach-
stanu, potomka polskich zesłańców.

listopad 
•	 Startuje gminny projekt sfinanso-

wany ze środków unijnych pod na-
zwą Centrum Aktywizacji Seniorów  
w Słupnie. Na wsparcie osób starszych  
i potrzebujących gmina pozyskała 
prawie 750 tys. złotych. Centrum 
mieści się świetlicy wiejskiej w Mi-
szewku Strzałkowskim.  

•	 7 listopada następuje długo ocze-
kiwane oficjalne otwarcie nowego 
żłobka gminnego w Słupnie. Na ręce 
wójta Marcina Zawadki list gratu-
lacyjny przesyła Elżbieta Rafalska, 
minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. 

•	 Spotkaniem z żywą historią w SP 
Słupno w Szkole Podstawowej im. 
abp. Antoniego Juliana Nowowiej-
skiego zainaugurowano projekt „Czy 
to prawda, że Pan (I)..? 8 listopada 
odbyło się spotkanie z Teresą Krowic-
ką, płocczanką, która podczas wojny, 
jako małe dziecko, wraz ze swoją 
rodziną została wywieziona do obo-
zu koncentracyjnego w Działdowie, 
gdzie został zamordowany patron 
szkoły. 

•	 W Gminnym Ośrodku Kultury w Ceka-
nowie odbyła się uroczystość Świę-
ta Niepodległości Polski. W Szkole 
Podstawowej im. abp. A. J. Nowo-
wiejskiego w Słupnie, społeczność 
szkolna przygotowała dla mieszkań-
ców wieczornicę niepodległościową, 

której głównym tematem było życie 
i działalność Józefa Klemensa Piłsud-
skiego. 

•	 Wojewoda mazowiecki przekazał 
Urzędowi Gminy dotację w wysoko-
ści 6 700 zł na wyposażenie gabi-
netu profilaktyki zdrowotnej. Dzięki 
tym środkom nowy sprzęt pojawi się  
w punkcie, działającym w Szkole Pod-
stawowej w Słupnie.

•	 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
w Zajeździe na Królewskiej w Ceka-
nowie odbyło się bardzo miłe spo-

tkanie. Władze gminy podziękowały 
30 pracownikom Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej za trud, wkła-
dany w ciężką, wymagającą i bardzo 
odpowiedzialną pracę na rzecz po-
trzebujących.

•	 Radni, wójt gminy Marcin Zawadka 
oraz naczelnicy wydziałów Urzędu 
Gminy spotkali się z m.in. lokalnymi 
przedsiębiorcami, którzy jako Gminna 
Rada Społeczno - Gospodarcza pełni 
rolę opiniotwórczą i doradczą dla wój-
ta. W spotkaniu wzięło udział ponad 
50 osób. 

Grudzień 
•	 W Słupnie rozegrany został VII Powia-

towy Turniej Piłki Siatkowej Pracow-
ników Oświaty Powiatu Płockiego. 
Wzięło w nim udział 7 drużyn: z Ma-
szewa, Proboszczewic, Płocka, Słup-
na, Drobina, Bodzanowa, Wyszogrodu. 
Słupno reprezentowali nauczyciele  
z gminnych szkół, zrzeszeni w Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 

•	 W holu Urzędu Gminy w Słupnie swo-
je prace prezentują Dorota i Eugeniusz 
Szelągowcy. Małżeństwo artystów 
mieszka w Słupnie, a dokładniej w po-
nad 100–letnim budynku po młynie, 
który uratowali od zniszczenia.

•	 W międzynarodowym forum sa-
morządowym na Ukrainie, odbywa-
jącym się pod hasłem „Inicjatywy, 
które zmieniają życie”, wziął udział 
wójt gminy Słupno Marcin Zawadka. 
Był jednym z dwóch przedstawicieli 
polskich samorządów. Wójt Słupna, 
jako lider samorządu lokalnego na 
Mazowszu, przybliżył zasady funk-
cjonowania demokracji samorządo-
wej właśnie na przykładzie gminy 
Słupno. Nasza gmina była podawa-
na, jako przykład miejsca, w którym 
osoba niezależna, pozapartyjna, 
mieszkaniec gminy, kierujący się pa-
sją, potrafił w sposób demokratyczny 
doprowadzić do zmian w istniejącym 
układzie politycznym.

•	 Podczas Mikołajek z Deltą w hali  
w Słupnie przez trzy godziny bawiło 
się kilkaset osób, głównie młodych 
adeptów futbolu a także ich rodzice  
i znajomi. Wójt gminy Marcin Zawad-
ka przekazał 50 koszulek z nazwi-
skiem Kamila Grosickiego.

•	 W siedzibie GOPS w Słupnie odbyła 
się miła uroczystość. Powody były aż 
dwa. Pierwszy to zakończenie projek-
tu „Dbamy o Zdrowie – Zadbaj i TY”,  
natomiast drugi to Dzień Wolontariu-
sza. Z tej okazji wolontariusze GOPS 
otrzymali podziękowania i dyplomy 
m.in. od władz gminy. 

•	 Po raz pierwszy przy Urzędzie Gmi-
ny zorganizowano Gminne Mikołajki  
z Majką Jeżowską, na które wójt gminy 
zaprosił dzieci z całej gminy i ich rodzi-
ców. Mimo dużego mrozu, na scenie  
i wśród publiczności było bardzo go-
rąco. Imprezie towarzyszył kiermasz 
świąteczny.  

•	 Julia Siwek - uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Słupnie wygrała konkurs 
plastyczny na projekt Gminnej Kartki 
Świątecznej - Boże Narodzenie 2017. 
Zwycięska praca została wydrukowa-
na przez Urząd Gminy i trafiła, jako 
kartka świąteczna do mieszkańców.

•	 Po raz kolejny Gmina Słupno zorga-
nizowała w hali sportowej SP Słup-
no wspólną Wigilię dla mieszkańców  
z udziałem samorządowców. 

•	 Rada Gminy przed świętami jeszcze 
przyjmuje rekordowy budżet gminy 
na rok 2018, w ramach którego ponad 
31 milionów złotych trafi w tym roku 
na inwestycje, głównie drogi. 

Opracował: Andrzej Wiśniewski 
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Zajazd Mazowsze Słupno 09-472 ul. Miszewska 8, www.hotelmazowsze.pl tel.  535 001 970 
 

Wójt Gminy Słupno 
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie 

ogłaszają nabór do 

GMINNEJ ORKIESTRY 
DĘTEJ 

Jeżeli grasz lub chcesz nauczyć się grać na instrumencie dętym  

dołącz do nas! 

Zapewniamy bezpłatną naukę oraz instrumenty. 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych! 

Zajęcia prowadzić będzie doświadczony i utytułowany kapelmistrz 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekanowie, tel. 24 386 27 55/56 

Nabór trwa do 9 lutego 2018 roku. 

Nie przegap swojej szansy!

 

Słyszalny 
w całej gminie!
Cennik reklam i ogłoszeń 
w „Głosie Słupna”
- cała strona (format A3) - 400 PLN 

275x385mm 
- ½ strony (format A4) - 250 PLN
- jeden moduł reklamowy o wymiarach 

50x50mm - 20PLN (w przypadku po-
wierzchni mniejszej niż ½ strony)

Rabaty od cen podstawowych 
w przypadku emisji wielokrotnej:
- dwie emisje - 10%
- trzy emisje - 15%
- cztery emisje - 20%
- pięć emisji - 25%
- sześć emisji (pół roku) - 30%

Dopłaty do ceny podstawowej 
w przypadku extra stron
- pierwsza strona - 100%
- ostatnia strona - 50%
- trzecia strona - 30%
- projekt reklamy (jednorazowo) - 10%
Ceny brutto

Kontakt: 
tel. 24 386 27 56; kom. 728 522 877;
e-mail: andrzej.wisniewski@slupno.eu
ZAPRASZAMY!

głos

SŁUPNA

Kolacja za krzyżówkę 
Wielka krzyżówka świąteczna w poprzednim wydaniu „Głosu Słupna” cieszyła się dużym zainteresowaniem Czytelników, którzy nadesłali blisko trzydzieści poprawnych 
haseł. Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedna osobę, panią MAŁGORZATĘ SZABRAŃSKĄ, która otrzymuje nagrodę w postaci walentynkowej 
kolacji dla dwóch osób w Zajeździe Mazowsze w Słupnie. Gratulujemy!
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Demony w sieci budzą się Ciasto czekoladowe  

na Walentynki
Miniony rok był w lokalnej politycznej 
bijatyce bardzo ciekawy, ale obecny 
może być jeszcze ciekawszy. Zwłaszcza 
dla gawiedzi, emocjonującej się  hejtem 
w sieci. Internetowe demony znowu się 
obudziły, a to dopiero początek wybor-
czego roku. Cel oczywiście jeden i nie-
zmienny – wójt Marcin Zawadka.  

Wójt Gminy Słupno jest samorządowym 
fenomenem w skali nie tylko powiatu, ale 
i całego Mazowsza, wymykającym się 
wszelkim regułom i zasadom politycznej 
gry. Nie dość, że jako człowiek „znikąd”, 
bez politycznego zaplecza, wyrwał naj-
bogatszą gminę w powiecie z rąk jednej 
opcji politycznej, która opanowała Słup-
no na prawie ćwierćwiecze, to jeszcze 
wytrzymał niemal dwa lata politycznej 
wojny, jaką mu wypowiedziała ówcze-
sna większość radnych. Równocześnie  
z działaniami politycznymi uderzała raz 
po raz w urzędującego wójta potężna 
fala hejtu, czyli mowy nienawiści sia-
nej najczęściej anonimowo w internecie,  
obrzucania błotem, fałszywymi oskarże-
niami, plotkami, a nawet sfałszowany-
mi dokumentami. Pamiętamy o słynnej 
fałszywce ze szpitala psychiatrycznego, 
która była ostatnim aktem rozpaczy i de-
ską ratunku dla „starego układu” przed 
nadciągającym kataklizmem, czyli refe-
rendum w sprawie odwołania Rady Gminy. 
Wszystkie chwyty dozwolone 
Polityczni przeciwnicy, anonimowi hejte-
rzy i twórcy różnych stron na portalach 
społecznościowych nie mieli nawet krzty 
szacunku dla urzędu, rodziny, żony, dzieci. 
Dla politycznej nawalanki nie mieli oporów 
wykorzystać nawet majestatu śmierci.    
Gdyby tylko jedna dziesiąta tych ów-
czesnych rewelacji internetowych była 
prawdziwa,  mieszkańcy dawno już po-
winni Zawadkę odwołać, albo wywieźć 
na taczkach, zlinczować. Pod warun-
kiem, że byliby szybsi niż służby specjal-
ne wszelkiej maści: CBA, CBŚ, czy ABW.   
A wójt jak na złość swoim przeciwnikom 
nie dość, że chodzi na wolności, to cieszy 
się szacunkiem i poparciem mieszkań-
ców, rozpędził po drodze skompromito-

wanych radnych i  jeszcze wygrał przed-
terminowe wybory do Rady Gminy.  
Powtórka z rozrywki
Ale zacietrzewieni wrogowie Zawadki  
i trolle internetowe szykują nam powtór-
kę z rozrywki. Po klęsce i dotkliwych cio-
sach wylizali rany, otrząsnęli się z szoku 
i zbierają siły do dalszej brudnej walki  

w roku wyborczym. Nagonka w sieci już 
się zaczęła niemalże równo z sylwestro-
wymi wystrzałami i będzie się nasilać im 
dalej w rok i bliżej wyborów. Mieszkańcy 
mogą już być na to przygotowani. Zasada 
jest prosta, im więcej błota wyrzucimy 
na Zawadkę, tym większa szansa, że coś 
się przyklei i ludzie w to uwierzą, a jedna 
informacja wrzucona do sieci żyje swo-
im życiem. Ta zasada dotyczy nie tylko 
negatywnych treści, ale także pozytyw-
nych i optymistycznych, ale niestety nie-
prawdziwych. Oto przykład. W ubiegłym 
roku, pierwszego kwietnia zamieściliśmy 
informację na urzędowym profilu na por-
talu Facebook, że na terenach popege-
erowskich w Gulczewie powstanie pierw-
szy w Polsce Legoland. Mimo, że to był 
Prima Aprilis, wielu mieszkańców dało 
temu wiarę i telefon Marcina Zawadki 
się rozdzwonił z pytaniami (podobnie 
jak dzwoni po każdym paszkwilu wycelo-
wanym w wójta) - czy to prawda?. Gdyby 
nie był to primaaprilisowy żart i oficjalne 
dementi na drugi dzień, do dziś pewnie 
wielu mieszkańców wypatrywałoby na 
pierwsze koparki z Danii. 
Zjawisko społeczne 
Hejt internetowy to zjawisko społecz-
ne, socjologiczne, które niestety się 
nasila. W coraz większym stopniu jest 
wykorzystywane do walki politycznej 
o władzę. Także na szczeblu gminnym. 
Badaniem tego zjawiska zajmują się 
socjologowie i rozmaite specjalistyczne 
agencje badania opinii społecznych. Ta-
kie na przykład jak SW Research, która 
prowadziła badania  na temat tego zja-
wiska w Polsce w 2015 roku. 
I co? Typowy polski hejter to najczęściej 
młody mężczyzna ze wsi albo małego 
miasta, osoba sfrustrowana, nieza-

dowolona z własnego życia, ze swojej 
aktualnej pozycji społecznej, mająca 
sporo wolnego czasu, dająca upust swo-
im emocjom poprzez wyżywanie się na 
innych. Co ciekawe, ofiarami hejterów 
padają częściej mężczyźni niż kobiety. 
Jak wynikało z tych badań najczęstsze 
cele hejterów to: osoby publiczne (10 
procent), znajomi (8 procent), osoby 
niepubliczne (7 procent). Jako motywy 
działania takich osób respondenci wska-
zywali: zawiść (50 procent), zazdrość 
(45 procent), silne poczucie odrzucenia 
(30 procent). Zdaniem ekspertów, jeśli 
ktoś jest agresorem internetowym, naj-
częściej też jest agresorem na co dzień  
w realnym życiu, w domu. 
Trudno się bronić 
Hejt można kwalifikować jako przestęp-
stwo zniesławienia (art. 212 kodeksu 
karnego) polegające na pomówieniu oso-
by lub instytucji o takie postepowanie 
lub właściwości, które mogą poniżyć ją  
w opinii publicznej lub narazić na utra-
tę zaufania społecznego potrzebnego 
do sprawowania stanowiska, urzędu, 
wykonywanego zawodu. Pomówienie 
to wyraża się nie tylko podawaniem 
nieprawdziwych informacji, ale też  
w formie przerobionych zdjęć, czy doku-
mentów lub w postaci komentarzy. In-
ternetowy hejt można uznawać także za 
przestępstwo polegające na publicznym 
znieważeniu innej osoby.  Ale żeby było 
przestępstwo musi być przestępca. Jeśli 
nie wskażemy go z imienia i nazwiska  
i nie przedstawimy dowodów na jego 
działalność jesteśmy praktycznie bez-
bronni. Można zgłaszać do organów 
ścigania oczywiście anonimowe wpisy  
i portale, ale z góry można zakładać bez-
skuteczność ścigania, albo wieloletnie 
procesy sądowe. Zwłaszcza w przypad-
ku portali społecznościowych takich jak 
Facebook, który jest firmą amerykańską  
i uzyskania od niej informacji na te-
mat autorów takich wpisów graniczy 
z cudem, nawet w przypadku polskich 
organów ścigania. Facebook potrafi 
zablokować konto osoby, która doko-
nuje wpisów „niewłaściwych” na tle 
rasowym, narodowościom, ale często 
toleruje nagminne opluwanie i obra-
żanie konkretnych osób. Przed hej-
tem trudno się obronić, bo można na 
przykład zdementować i udowodnić, 
że nie jest się wielbłądem albo pa-
cjentem szpitala psychiatrycznego  
w Warszawie, ale jak dowieść, że nie jest 
się skarbnikiem mafii?  
Także, zanim w coś uwierzymy i będzie-
my się ekscytować kolejnymi wiadomo-
ściami z „fejsa” warto się zastanowić, kto 
może być ich autorem i jaki ma cel, gdyż 
wyborczy sezon polowania na Zawadkę 
można uznać za otwarty!

Andrzej Wiśniewski  

Często szukamy nowych smaków, no-
wych pomysłów nowych technologii skra-
cających czas przygotowanych potraw, 
a trzeba wiedzieć, że najwięcej radości 
sprawia na prostota w ich przygotowa-
niu. Co prawda danie, które Państwu chce 
przybliżyć to deser, który w mojej opinii 
jest zwieńczeniem dobrego obiadu, to jed-
nak przygotowanie dobrego deseru spra-
wia wielu kucharzom sporo problemów.
Dlaczego? Desery to dział typowo cu-
kierniczy, a cukiernictwo to nic innego jak 
chemia. A co w chemii jest najważniejsze? 
Dokładność. W tym przepisie,  chodź jest 
prosty musimy zastosować kilka tajników, 
które tak naprawdę wynikają z zasad, któ-
re są bardzo istotne.  
Jest czas karnawału i małymi krokami 
zbliżamy się do święta zakochanych. 14 
lutego Walentynki myślę, że deser, który 
Państwu zaprezentuje będzie idealnym 
pomysłem hmm….. a zarazem afrodyzja-
kiem, który sprawi, że tego dnia będziemy 
zakochani mocniej.
Poznajcie ciasto czekoladowe bez mąki 
(bezglutenowe)
Przygotujcie składniki.
4 tabliczki po 100gr gorzkiej czekolady 
(Wedel)
1 kostka masła 200gr (zawartość tłusz-
czu 82%)
10 jaj (oddzielamy żółtko od białka)
-i białka wstawiamy do lodówki celem 
wychłodzenia 
 150 gr cukier puder
80 gr cukier
½ łyżeczki pieprzu cayenne
1 łyżeczka otartej skórki pomarańczy lub 
limonki.
Przygotuj formę taką, jaką masz, ale 
najlepsza będzie o kształcie okrągłym 
taka jak do tortów średnica max 28 cm.  
Nagrzewamy piekarnik do 170 stopni. 
Posmaruj brzegi i dno foremki roztopio-
nym masłem lub olejem. W kąpieli wod-
nej należy rozpuścić 3 tabliczki czekola-
dy dodając 150 gram masła, ½ łyżeczki 
pieprzu cayenne, a na końcu dodajemy 
otartą skórkę pomarańczy. Pamiętajmy, 
że masa nie może być ciepła.
Żółtka ucieramy mikserem z cukrem 
pudrem. Masę musimy napowietrzyć 
uzyskując puszysty kogel-mogel doda-
jąc w końcowym etapie  ½ łyżeczki pie-
przu cayenne na końcu dodajemy otartą 
skórkę pomarańczy.
Gdy mamy gotową masę z napo-
wietrzonych żółtek, dodajemy w trzech 
etapach  rozpuszczoną czekoladę sta-
rannie mieszając składniki. W idealnie 
czystej misie zaczynamy napowietrzać 
białko wraz z cukrem. Pamiętajmy żeby 
podczas oddzielania jaj żółtko nie do-

stało się do białka. Dlaczego? Tłuszcz 
znajdujący się w żółtku spowoduje, że 
będziecie mieli trudności z napowie-
trzeniem białka. Sekret - dodaj szczyp-
tę soli do białka na początku ubijania 
zanim dodasz cukier. 
Szkoły na temat napowietrzani białka na 
masę o konsystencji bezy są dwie:
1. Możemy połączyć dwa składniki na sa-
mym początku i zacząć napowietrzać
2. Możemy cukier podzielić na 4 części 
i dozować, co kilka minut
Zarówno w pierwszym i drugim przy-
padku musimy cały proces kontrolować 
żeby nie doszło do efektu przebicia 
białka (zwarzy się – oddzieli się woda) 
taka masa ze źle ubitym białkiem nie 
utrzyma ciasta podczas pieczenia. Goto-
wą masę z białka w czterech częściach 
dodajemy etapami do masy z czekolady 
i żółtek powoli dokładnie mieszając. Do 
mieszania użyj czystej własnej dłoni 
a nie metalowych czy innych przedmio-
tów. Tylko w taki sposób uzyskasz kon-
trolę nad puszystością przygotowanej 
masy. Wszystkie składniki połączone, 
więc wlewamy masę do foremki i wsta-
wiamy do nagrzanego  piekarnika.
Czas pieczenia 1,5 godziny w tempera-
turze 160 stopni.(nie otwieraj piekarni-
ka podczas pieczenia). Upieczone ciasto 
odstaw na ok 30 minut do częściowego 
wystygnięcia w tym czasie przygoto-
wując polewę.
Polewa czekoladowa
W kąpieli wodnej rozpuszczamy 1 tabliczkę 
czekolady z 50 gram masła. Płynną po-
lewę czekoladową nakładamy na ciasto, 
delikatnie rozprowadzając ją po całym 
naszym cieście. 
W tym przepisie jest kilka istotnych taj-
ników, które mają wpływ na efekt koń-
cowy, w delikatny sposób przemyciłem 
je podczas opisywania receptury. Jak bę-
dziesz Czytelniku miał pytania zadzwoń 
502559569 lub napisz biuro@hotelma-
zowsze.pl odpowiem tak szybko jak bę-
dzie to możliwe. 

Jarosław Szałkowski - Szef kuchni 
ZAJAZDu MAZOWSZE

KĄCIK KULINARNY 

Dzielnicowy  
Krzysztof Moczybroda

Dzielnicowy 
Krzysztof Zimny

St. asp. Krzysztof Moczybroda i sierż. 
szt. Krzysztof Zimny to dzielnicowi 
działający na terenie gminy Słupno. 
Przyjmują mieszkańców w punkcie 
przyjęć interesantów, mieszczącym się 
przy ul. Miszewskiej 8 w Słupnie (dawna 
siedziba posterunku policji).
Dyżurują w poniedziałki i piątki w godz. 
13.00 – 14.00 oraz w środy w godz. 13.00 
– 15.00. Poza tymi godzinami pracują 
w komisariacie policji w Płocku (ul. Ar-
mii Krajowej 62).
St. asp. Krzysztof Moczybroda dba 
o bezpieczeństwo w miejscowościach: 
Słupno, Barcikowo, Miszewko Strzał-
kowskie, Miszewko Stefany, Ramu-

towo, Mijakowo, Święcieniec, Szeligi, 
Sambórz.  Tel. kontaktowy - 
24 266 16 74 lub 696 497 095 
Z kolei do sierż. szt. Krzysztofa Zim-
nego mogą się zgłaszać mieszkańcy 
miejscowości: Cekanowo, Mirosław, 
Borowiczki Pieńki, Rydzyno, Wykowo, 
Liszyno, Bielino, Nowe Gulczewo, Stare 
Gulczewo, Gulczewo. Tel. kontaktowy - 
24 266 16 78 lub 696 497 096.

Nowi  dzielnicowiBędzie łatwiej o zasiłek z GOPS-u?
Prawdopodobnie na lutowej sesji Rady 
Gminy radni mogą zdecydować o pod-
wyższeniu kryteriów dochodowych 
uprawniających do otrzymywania 
zasiłków socjalnych, co spowoduje, 
że więcej mieszkańców gminy będzie 
kwalifikować się do pomocy.  
Zasiłki celowe finansowane są ze 
środków własnych gminy i przezna-
czone dla najuboższych mieszkań-
ców, zgodnie z ustawowo określonym 
kryterium dochodowym -  634 zł  na 
osobę w rodzinie w przypadku jedno-
osobowego gospodarstwa domowego 
oraz 514 zł w przypadku wieloosobo-

wego gospodarstwa. Z obserwacji pra-
cowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie wynika, iż czę-
sto zdarzają się sytuacje, w których 
mieszkańcy przekraczają kryterium 
dochodowe, a jednak według obiek-
ty wnych kr yteriów, otrzymy wany 
przez nich dochód (np. renta, emery-
tura) nie wystarcza na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb związanych 
z zapewnieniem opału, zakupu leków 
czy też wyżywienia. 
Na poziomie ogólnopolskim brak jest 
perspektywy zmian w zakresie wyso-
kości kryterium dochodowego, stąd 

zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
Rada Gminy może podwyższyć kwotę 
kryterium dochodowego uprawniają-
cego do otrzymania zasiłków celowych 
i okresowych z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Dzięki podwyższeniu 
kryterium dochodowego powstanie 
możliwość przyznania zasiłków celo-
wych rodzinom i osobom, które do tej 
pory przekraczały kryteria dochodo-
we, natomiast ich sytuacja materialna 
uniemożliwiała zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb życiowych. 

red.
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Pani Stanisława latecka ze Słupna 
obchodziła 23 grudnia piękny jubi-
leusz setnych urodzin. Z tej okazji 
był tort i gratulacje od premiera RP. 
Szanowną jubilatkę z najlepszymi ży-
czeniami i koszem kwiatów odwiedził 
wójt gminy Marcin Zawadka. 
Pani Stanisława urodziła się w Kowale-
wie (obecnie powiat płocki). W Słupnie 
mieszka wraz z córką Haliną i jej rodziną 
od końca lat. 90. Dochowała się dwójki 
dzieci, 4 wnuków, 6 prawnucząt i jednego 
praprawnuczka. Cała rodzina spotkała się 
w święta na urodzinach seniorki
A jaka jest recepta na długowieczność pani 
Stanisławy? Uwielbia gorzką czekoladę 
i muzykę, zwłaszcza w wykonaniu jej uta-
lentowanej muzycznie prawnuczki Lukrecji, 
uczęszczającej do Szkoły Muzycznej oraz do 
chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. 
Na urodzinach prababci Lukrecja oczywi-
ście zaśpiewała. Był też czas na opowie-

ści o seniorce. – Mama przez całe życie 
zajmowała się domem. Zawsze była 
bardzo pracowita i religijna. W czasie II 
wojny światowej musiała sama sobie ja-
koś radzić. Tata trafił wtedy do niewoli 
niemieckiej. Jest niesamowitą ciepłą 
osobą. Ma doskonałą pamięć. I kochamy 
ją bardzo za to, że jest – podkreślała ze 
wzruszeniem pani Lucyna. 
Prawnuczkowie Lukrecja i Igor dodawali, 
że Pani Stanisława zawsze o nich dba. – 
Martwi się wciąż, czy nie jesteśmy głod-
ni. Pewnie zostało jej to z czasów wojny, 
którą przeżyła – mówi Lukrecja. Igor  
z kolei dodaje, że prababcia zawsze się  
z nim dzieli swoją ulubioną gorzką czeko-
ladą. Najbardziej jednak lubi jej ciekawe 
opowieści o tym, co przeżyła. 
Pani Stanisławie życzymy kolejnych 
długich lat w zdrowiu oraz otoczeniu 
bliskich.

BeeS

Aż 9 par z terenu gminy Słupno może 
się poszczycić pięknym jubileuszem 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 11 
stycznia w zajeździe Mazowsze tę 
wyjątkową rocznicę złotych święto-
wali: Anna i Wacław Stefański, Jani-
na i Ryszard Żaglewscy, Alicja i Jan 
Pietrasiak, Marianna i lech Antcza-
kowie, Hanna i tadeusz Kępczyńscy, 
Jadwiga i Piotr Kraszkiewiczowie, 
Wanda i Józef Kraszewscy, Jadwiga  
i tadeusz Wysoccy oraz Barbara i Ka-
zimierz Żmijewscy.
 Wójt gminy Marcin Zawadka złożył 
wszystkim parom najlepsze życzenia. - 
50 lat temu zawarliście państwo związ-

ki małżeńskie. Od tego dnia wiedliście 
wspólne życie, pokonując wszelkie trud-
ności narzucone przez los. Doczekaliście 
Złotego Jubileuszu. Te wspólne 50 lat to 
wzór i piękny przykład dla młodych poko-
leń wstępujących w związki małżeńskie 
– podkreślał wójt w swoim wystąpieniu.  
Z tej okazji wręczył złotym jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznane przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej.  
Uzupełnieniem tego wyjątkowego 
spotkania był koncert piosenek oraz 
uroczysty obiad wraz z zaproszonymi 
przez pary gośćmi.

BeeS

(NIE) ZWYKŁY CZŁOWIEK    

Życiowa optymistka     
WYJĄTKOWE URODZINY        

Stulatka ze Słupna  

50 LAT RAZEM         

Złoci małżonkowie  

Elżbieta Podwiązka - wzorowy pra-
cownik Szkoły Podstawowej w Świę-
cieńcu i wyjątkowa kobieta. Znają 
ją wszyscy. Zaraża optymizmem  
i energią. - Często słyszę, „jak panią 
spotykam w szkole, to od razu mam 
uśmiech na twarzy”. I chyba coś  
w tym jest. Jestem pogodną i weso-
łą osobą. Przy mnie nie można być 
smutnym. Jestem trochę jak Dorota 
Welman – mówi pani Elżbieta. Opty-
mizm to jej sposób na życie. 
Dzięki niemu żadnych wyzwań się nie 

boi. - Jak coś jest do zrobienia to robię 
to nie na 100 a na 200%. Taką mam na-
turę -  dodaje. To również prawda. Choć  
w szkole pracuje zaledwie od roku, to  
w Dzień Edukacji Narodowej dostała na-
grodę dyrektora szkoły za pracowitość  
i życzliwość. To była jej pierwsza nagro-
da w życiu, która bardzo ją poruszyła.    
- Moja córka znalazła na Facebooku 
informacje, że w Szkole Podstawowej 
w Święcieńcu szukają do pracy woźnej. 
Do tej szkoły chodzi trójka moich dzie-
ci. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta - 
na pół etatu na zastępstwo za panią, 
która jest na urlopie macierzyńskim – 
opowiada pani Ela.
Praca była pani Elżbiecie bardzo po-
trzebna. Sama wychowuje trójkę dzie-
ci. 9 lat temu nagle zmarł jej mąż. Do-
słownie kilka dni po tym, jak w wyniku 
zwarcia instalacji spalił się w pożarze 
ciągnik w jej gospodarstwie. Została 

sama z niespłaconym kredytem, nie-
dokończoną budową domu i dziećmi 
– 11-miesięcznymi bliźniakami oraz 
5-letnia córką. 
Nie było lekko. Wzięła się jednak  
z życiem za bary. – Jak się ma dzieci to 
nie myśli się o załamaniu. Przygarnęły 
mnie mama z moją siostrą bliźniaczką. 
Moja rodzina jest dla mnie ogromnym 
wsparciem. Dzięki temu mogłam pra-
cować, żeby utrzymać dzieci i spłacić 
kredyt. Początkowo nikt nie chciał dać 
wdowie z trojgiem dzieci pracy na sta-

łe. Na jednej rozmowie usłyszałam, że 
mam dzieci chować, a nie pracy szukać. 
Ja nie miałam takiego komfortu. Wte-
dy nie było 500+. Mam kawałek ziemi.  
Z siedmiu hektarów jednak nie wy-
żyjesz i nie umrzesz. Więcej z tego 
kłopotów niż zysku. Ja jednak pracy 
się nie boję. Jestem kobietą, jak to się 
mówi, orkiestrą. Życie się zawaliło, ale 
wszystko ogarnęłam i wyszłam na pro-
stą. Spłaciłam kredyt, zamieszkałam 
z dziećmi w swoim domu w Barcikowie 
– opowiada pani Ela. Wcześniej praco-
wała, jako inkasentka w gminie Radza-
nowo. Wystawiała rachunki za wodę.
Teraz przyszedł czas na szkołę  
w Święcieńcu. Jak wspomina pierwsze 
dni pracy w podstawówce? - Szko-
ła w Święcieńcu jest mała. Znałam 
środowisko. Przyprowadzałam tutaj 
swoje dzieci. Pracują tu jeszcze dwie 
woźne. Praca pracą, ale ważny jest też 

kontakt z ludźmi – tłumaczy Pani Ela. 
Poza sprzątaniem, angażuje się też  
w prace społeczne. Jest przewodniczą-
cą rady rodziców w 3 klasie. Tu również 
nie brakuje pracy. – Mamy Dzień Babci 
i Dziadka. Włączamy się w organiza-
cję szkolnej imprezy. Damy z siebie 
wszystko, żeby dzieciom i rodzicom się 
podobało – tłumaczy kobieta.
Ostatnio zagrała też z pracownikami 
szkoły w przedstawieniu „Rzepka”, 
prezentowanym i entuzjastycznie 
przyjętym m.in. podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w hali 
sportowej w Słupnie. Trafiła się jej 
główna tytułowa rola. – A tuż przed 
występem piec mi się w domu popsuł. 
Przyjechałam jednak na występ, bo nie 
zawiodę nauczycieli, woźnych i pani dy-
rektor. Aktor - nieważne - czy jest cho-
ry, czy zdrowy, musi przyjść na występ 
– opowiada pani Ela.
A warto dodać, że teatr jest jedną  
z pasji pani Elżbiety, podobnie jak czy-
tanie biografii. – Ciągle brakuje czasu 
na książki, a to moja odskocznia. Ale 
i na to znalazłam sposób. Czytam 
w nocy, jak nie mogę spać. Ostatnio 
ogromne wrażenie zrobiła na mnie 
biografia Krystyny Jandy. To wyjątko-
wa kobieta, do tego pracowita i inte-
ligentna, która nigdy się nie poddaje, 
choć też wiele w życiu przeszła. Choć to 
gwiazda z pierwszych stron gazet, to 
jest mi bliska. Chciałabym, kiedyś zo-
baczyć sztukę w jej teatrze w Warsza-
wie. Na razie są jednak inne wydatki. 
Ale może kiedyś się uda – marzy pani 
Ela i zastanawia się jak dalej jej losy się 
potoczą. Wierzy jednak, że dobro za-
wsze wraca i dzieli się nim na potęgę.   
- Mnie też w najcięższym okresie  
w moim życiu pomagali ludzie. Czę-
sto ci, którzy mieli najmniej, okazywali 
największe wsparcie. Wiem, że trzeba 
pomagać innym i ważne, by uczyć tego 
dzieci. Wtedy wyjdą na dobrych ludzi  
i można też liczyć, że będziemy mieli 
w nich wsparcie – podkreśla pani Ela. 
Jej zdaniem do szczęścia potrzebne 
jest również, by mieć swoje miejsce 
na ziemi. Ona je znalazła. - Mieszkam  
w Barcikowie. Tu jest mój dom i znajomi. 
Cieszę się też, że w gminie żyje się coraz 
lepiej. Duża w tym zasługa wójta Marci-
na Zawadki. To człowiek przedsiębiorczy, 
obrotny a do tego otwarty na ludzi. Je-
stem dumna z tego, że mieszkam w gmi-
nie Słupno – podsumowuje pani Ela. 

Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska

 społeczeństwo

Pani Elżbieta w ubiegłym roku otrzymała nagrodę dyrektora szkoły

Rodzinne spotkanie urodzinowe

Wójt Marcin Zawadka złożył jubilatce najlepsze życzenia

Dostojni jubilaci
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Piłkarski klub Soccer Słupno sku-
pia obecnie 50 dzieci w wieku od 
7 do 12 lat. Młodzi adepci futbo-
lu ćwiczą w trzech grupach: U-12 
(rocznik 2006/7), U-10 (rocznik 
2008/9) oraz U-8 (rocznik 2010/11) 
Grupy są otwarte dla wszystkich 
chętnych, w każdej chwili rodzice 
czy opiekunowie mogą zapisać swo-
ją pociechę (także dziewczynki) do 
Soccera. W lipcu tego roku klub pla-
nuje nabór do czwartej, najmłodszej 
grupy - zaprosi dzieci z roczników 
2012 i 2013. Będzie to grupa U-6. 
W k lubie ze S ł upna pracu-

je czterech trenerów z licencjami 
i uprawnieniami UEFA A oraz UEFA 
B. Zajęcia prowadzone są trzy razy 
w tygodniu, do tego dochodzą wyjaz-
dy na turnieje, obozy letnie i zimowe 
a także uczestnictwo w lidze Płockie-
go Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
Obecnie 21 młodych piłkarzy Soccera 
uczestniczy w dodatkowym szkoleniu 
PZPN w ramach AMO Płock, czyli Aka-
demii Młodych Orłów.  Klub skupia się 
wyłącznie na pracy z dziećmi, a hasło 
Soccera to: Trening - Zabawa - Eduka-
cja. Kontakt z klubem: tel. 606 258 985

(m)

Ochotnicza Straż Pożarna w Święcieńcu 
wzbogaciła się o nowy sprzęt w posta-
ci nowoczesnej, wydajnej motopompy 
pożarniczej, japońskiej marki Tohatsu, 
czołowego producenta sprzętu stra-
żackiego, silników, agregatów i pomp. 
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
samorząd województwa mazowiec-
kiego podjął decyzję o dofinansowaniu 
gminnego zakupu dla strażaków-ochot-

ników. Na bardzo ważny sprzęt Urząd 
Gminy Słupno przeznaczył 16 tys. zł,  
a Urząd Marszałkowski - 28 tys. zł. Nowa 
motopompa  to już kolejny sprzęt zaku-
piony przez gminę w ostatnich trzech 
latach dla  Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu gminy Słupno, który ma popra-
wić stan bezpieczeństwa mieszkańców 
i zaplecze techniczne jednostek OSP .

(a)

W Hali Sportowej w Słupnie z kon-
certem „Przekażmy sobie znak po-
koju” wystąpił Zespół Pieśni i tańca 
„Wisła” Płockiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki. Publiczność nagrodziła wy-
stęp owacjami na stojąco. 
 I nic dziwnego. Zespół zaprezentował 
program pełen żywiołowych tańców 
regionalnych. Na zebranych szczegól-
ne wrażenie zrobiły oryginalne tańce 
huculskie. Mieszkańcy Słupna obejrzeli 
również widowisko „Z życia płockiego 
flisaka”, goszczące we wszystkich nad-
wiślańskich gminach powiatu płockie-
go. Uzupełnieniem tej artystycznej 
uczty były kolędy i pastorałki.
Koncert poprowadził Piotr Onyszko szef 
zespołu i jak również mieszkaniec Słup-
na. Przedstawił zebranym gościa specjal-
nego niedzielnego spotkania - 5-letnią 
Zosię Antczak z Rydzyna , podopieczną 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 

Dziewczynka jest wcześniakiem, cierpi 
na opóźnienie rozwoju psychoruchowe-
go, ma wadę serca. Na co dzień walczy 
dzielnie ze swoimi ograniczeniami.
Wójt Marcin Zawadka poznał Zosię 
dzięki jej babci, która zwróciła się do 
Urzędu Gminy o wsparcie. Stąd też 
pomysł na połączenie niedzielnego 
koncertu pt. „Przekażmy sobie znak 
pokoju” z akcją charytatywną. Pod-
czas koncertu wszyscy mogli poznać 
małą dzielną dziewczynkę. A trzeba 
przyznać, że Zosia wraz z rodzicami 
i babcią bawiła się w niedzielę świet-
nie. Padły deklaracje pomocy dziew-
czynce, która potrzebuje wsparcia 
finansowego na rehabilitację. Podaje-
my nr konta do wpłat 42 2490 0005 
0000 4600 7549 3994 z dopiskiem 
„27946 Antczak Zofia darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia”.

BeeS

rozmaitości

Seniorzy Delty Słupno zakończyli 2017 
rok turniejem o Puchar Prezesa Płockie-
go Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
gdzie zajęli 7 miejsce na 25 zespołów. 
W nowym roku piłkarze Delty Słupno 
treningi wznowili 15 stycznia. Kilku 
zawodników Delty granie rozpoczęło 
już na początku stycznia, wystąpili  
w prestiżowym turnieju VIII Płock Cup 
w hali Zespołu Szkół technicznych. 
Zima to ciężki okres dla piłkarzy – Bę-
dzie dużo treningów biegowych, dużo 
pracy w siłowni i treningi w hali. Pierw-
szy sparing w okresie zimowym Delta 
rozegra w Ciechanowie, a zmierzy się 
tam z drużyną Sona Nowe Miasto – 
mówi trener Przemysław Michalski. 
Plan sparingów seniorów Delty Słupno: 
3.02 – Sona Nowe Miasto, 10.02– Po-
goń Słupia, 17.02 – Polonia Radzanowo, 
24.02 – Świt Staroźreby, 03.03 – Bły-
skawica Lucień, 10.03 – Relax Misze-
wo Murowane, 17.03 – Delta Junior. 
Rozgrywki rundy wiosennej seniorzy 
Delty rozpoczną 24 marca w Wykowie 
meczem ze Startem Proboszczewice.
Drużyny Delty roczniki 2001-2002 
oraz 2003-2004 wznowiły już treningi  
i przygotowują się do rundy wiosennej 
sezonu 2017/1018.  Delta Słupno 2005 
-  podopieczni Trenera Jerzego Groma-
dzińskiego pod koniec roku 2017 wzięli 
udział w kilku turniejach gdzie bardzo 
dobrze wypadki na tle krajowych rywali, 
a turnieje rozgrywali w takich miejscach 
jak: Ostrołęka, Łęczyca, Łowicz, Gosty-
nin czy Bieżuń. Drużyna rozegra jesz-
cze przed startem rozgrywek turnieje 
w Zgierzu, Żurominie oraz Włocławku, 
a następnie przeniesie się na boisko,  
gdzie rozegra kolejne sparingi: 24.01 
Wisła Płock 2006; 10.02 GKS Bedlno; 
11.02 Stoczniowiec; Wisła Płock 2005 
(Data w trakcie ustaleń); Dwunastka 
Włocławek; 11.03 Delta Słupno 2003; 
14.03 Delta II Słupno 2005; 18.03 Peli-
kan Łowicz; 24.03 Widok Skierniewice
Natomiast druga drużyna Delty Słupno 
2005 trenera Damiana Brzyskiego oraz 
Jarka Iwanowskiego pod koniec grud-
nia rozegrała sparing z Wisłą Sobowo 
oraz wzięła udział w turnieju o Puchar 
Prezesa POZPN i w Świątecznym Tur-
nieju Halowym w Radzanowie. Młodzi 
zawodnicy w nowym roku treningi 

wznowili 8 stycznia i systematycznie 
przygotowują się do startu rozgrywek,  
a wcześniej rozegrają trzy turnieje 
w Starej Białej, Słupnie i w Gąbinie. Za-
planowano kilka gier kontrolnych 10.02 
Błękitni Gąbin 17.02 Stegny Wyszogród 
24.02 Świt Staroźreby 03.03 MKS Cie-
chanów 10.03 Start Proboszczewice 
14.03 Delta Słupno 18.03 Unia Bory-
szew 24.03 FEA Łąck
Delta Słupno 2008, której trenerami 
są Damian Brzyski oraz Jarek Iwanow-
ski w grudniu wzięła udział w turnie-
jach w Sochaczewie, Ciechanowie oraz  
w Płocku o Puchar Prezesa POZPN. 
Natomiast styczeń to trzy turnieje:  
w Starej Białej, Słupnie oraz w Łącku. 
Zagramy też kilka meczów kontrol-
nych, a przeciwnikami będą: Stocz-

niowiec Płock, Błękitni Gąbin, Zorza 
Szczawin, Delta Słupno 2010 oraz 
Królewscy Płock.
Zespół Delta Słupno 2010 Macieja 
Błaszczyka w grudniu wystąpił w Mi-
kołajkowym Turnieju o Puchar Prezesa 
POZPN, jak również zwyciężył w Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Słupno. 
Młody zespół aktualnie trenuje na 
obiektach gminnych, doskonale się 
bawi i przygotowuje formę na wiosnę. 
Drużyna Delty 2012 i młodsi trenera 
Przemysława Michalskiego trenuje na 
hali w Słupnie we wtorki i czwartki od 
godz. 16.30. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci i młodzież, które chciały-
by spróbować swoich sił w piłkę nożną  
oraz  dołączyć do klubu. 

tM

SPORT. PIŁKA NOŻNA        

Soccer rośnie w siłę  

Nowy sprzęt dla strażaków  

AKCJA CHARYTATYWNA         

Wielki koncert dla małej dziewczynki  w Słupnie

SPORT. PIŁKA NOŻNA

Delta aktywna w przerwie zimowej

Zespół „Wisła” zachwycił publiczność
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Rozkład jazdy autobusu linii 130 
  130   DNI POWSZEDNIE PŁOCK - SŁUPNO 

Jachowicza (teatr) 4:12 5:12 5:32 6:02 6:22 7:12 8:12    14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:55 18:38    
Piękna 4:13 5:13 5:33 6:03 6:23 7:13 8:13    14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:56 18:39    
Stanisławówka 01 4:14 5:15 5:35 6:05 6:25 7:15 8:15    14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:58 18:40    
Otolińska 4:15 5:16 5:36 6:06 6:26 7:16 8:16    14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:59 18:41    
Spółdzielcza 4:16 5:17 5:37 6:07 6:27 7:17 8:17    14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 17:00 18:42    
Piaska 4:17 5:18 5:38 6:08 6:28 7:18 8:18    14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 17:01 18:43    
Graniczna 04 4:18 5:19 5:39 6:09 6:29 7:19 8:19    14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 17:02 18:44    
Popiełuszki 4:19 5:20 5:40 6:10 6:30 7:20 8:20 9:45 11:00 12:20 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:03 18:45 20:15 21:15 22:45 
Armii Krajowej 4:20 5:21 5:41 6:11 6:32 7:22 8:22 9:47 11:02 12:22 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 17:05 18:46 20:16 21:16 22:46 
Wyszogrodzka, Wisła 4:22 5:23 5:43 6:13 6:34 7:24 8:24 9:49 11:04 12:24 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 17:07 18:48 20:18 21:18 22:48 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka     6:36 7:26 8:26 9:51 11:06 12:26 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 17:09 18:50 20:20 21:20 22:50 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego     6:37 7:27 8:27 9:52 11:07 12:27 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 17:10 18:51 20:21 21:21 22:51 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska     6:38 7:28 8:28 9:53 11:08 12:28 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 17:11 18:52 20:22 21:22 22:52 
Nowe Gulczewo, Ruciana     6:39 7:29 8:29 9:54 11:09 12:29 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 17:12 18:53 20:23 21:23 22:53 
Nowe Gulczewo, Ketlinga     6:40 7:30 8:30 9:55 11:10 12:30 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 17:13 18:54 20:24 21:24 22:54 
Wiosenna     6:43 7:33 8:33 9:58 11:13 12:33 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:16 18:57 20:27 21:27 22:57 
Imielnica 4:23 5:24 5:44 6:14                 
Wiosenna 4:24 5:25 5:45 6:15 6:43 7:33 8:33 9:58 11:13 12:33 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:16 18:57 20:27 21:27 22:57 
Parcele 4:25 5:26 5:46 6:16 6:44 7:34 8:34 9:59 11:14 12:34 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:17 18:58 20:28 21:28 22:58 
Zajęcza 4:26 5:27 5:47 6:17 6:45 7:35 8:35 10:00 11:15 12:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:18 18:59 20:29 21:29 22:59 
Lisia 4:27 5:28 5:48 6:18 6:46 7:36 8:36 10:01 11:16 12:36 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:19 19:00 20:30 21:30 23:00 
Cekanowo, Płocka 4:28 5:29 5:49 6:19  7:37 8:37 10:02 11:17 12:37 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:20 19:01 20:31 21:31 23:01 
Cekanowo, Plebanka     6:49                
Cekanowo, Mazowiecka     6:51                
Cekanowo, Płocka 4:28 5:29 5:49 6:19 6:53 7:37 8:37 10:02 11:17 12:37 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:20 19:01 20:31 21:31 23:01 
Cekanowo, Polna 4:29 5:30 5:50 6:20 6:54 7:38 8:38 10:03 11:18 12:38 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:21 19:02 20:32 21:32 23:02 
Cekanowo, Wiejska 4:30 5:31 5:51 6:21 6:55 7:39 8:39 10:04 11:19 12:39 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:22 19:03 20:33 21:33 23:03 
Cekanowo, GOK 4:31 5:32 5:52 6:22 6:56 7:40 8:40 10:05 11:20 12:40 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:23 19:04 20:34 21:34 23:04 
Cekanowo, Lazurowa 4:32 5:33 5:53 6:23 6:57 7:41 8:41 10:06 11:21 12:41 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:24 19:05 20:35 21:35 23:05 
Słupno, Piaski 4:33 5:34 5:54 6:24 6:58 7:42 8:42 10:07 11:22 12:42 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:25 19:06 20:36 21:36 23:06 
Słupno, zajazd 4:38 5:39 5:59 6:29 7:03 7:47 8:47 10:12 11:27 12:47 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:30 19:11 20:41 21:41 23:11 
 PŁOCK- SŁUPNO 
Słupno, zajazd 4:38 5:39 5:59 6:29 7:03 7:47 8:47 10:12 11:27 12:47 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:30 19:11 20:41 21:41 23:11 
Cekanowo, Mila 4:39 5:40 6:00 6:30 7:04 7:48 8:48 10:13 11:28 12:48 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:31 19:12 20:42 21:42 23:12 
Cekanowo , Polna 4:40 5:41 6:01 6:31 7:05 7:49 8:49 10:14 11:29 12:49 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:32 19:13 20:43 21:43 23:13 
Cekanowo, Płocka 4:41 5:42 6:02 6:32 7:06 7:50 8:50 10:15 11:30 12:50 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:33 19:14 20:44 21:44 23:14 
Lisia 4:42 5:43 6:03 6:33 7:07 7:51 8:51 10:16 11:31 12:51 14:46  15:46 16:16 16:46 17:34 19:15 20:45 21:45 23:15 
Cekanowo, Mazowiecka            15:17         
Cekanowo, Plebanka            15:19         
Lisia 4:42 5:43 6:03 6:33 7:07 7:51 8:51 10:16 11:31 12:51 14:46 15:22 15:46 16:16 16:46 17:34 19:15 20:45 21:45 23:15 
Zajęcza 4:43 5:44 6:04 6:34 7:08 7:52 8:52 10:17 11:32 12:52 14:47 15:23 15:47 16:17 16:47 17:35 19:16 20:46 21:46 23:16 
Parcele 4:44 5:45 6:05 6:35 7:09 7:53 8:53 10:18 11:33 12:53 14:48 15:24 15:48 16:18 16:48 17:36 19:17 20:47 21:47 23:17 
Wiosenna 4:45 5:46 6:06 6:36 7:10 7:54 8:54 10:19 11:34 12:54 14:49 15:25 15:49 16:19 16:49 17:37 19:18 20:48 21:48 23:18 
Nowe Gulczewo, Ketlinga 4:48 5:49 6:09 6:40 7:14 7:58 8:57 10:22 11:37 12:57 14:52 15:28 15:52 16:22 16:52 17:40 19:21 20:51 21:51  
Nowe Gulczewo, Ruciana 4:49 5:50 6:10 6:41 7:15 7:59 8:58 10:23 11:38 12:58 14:53 15:29 15:53 16:23 16:53 17:41 19:22 20:52 51:52  
Nowe Gulczewo, Kasztelańska 4:50 5:51 6:11 6:42 7:16 8:00 8:59 10:24 11:39 12:59 14:54 15:30 15:54 16:24 16:54 17:42 19:23 20:53 21:53  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego 4:51 5:52 6:12 6:43 7:17 8:01 9:00 10:25 11:40 13:00 14:55 15:31 15:55 16:25 16:55 17:43 19:24 20:54 21:54  
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka 4:52 5:53 6:13 6:44 7:18 8:02 9:01 10:26 11:41 13:01 14:56 15:32 15:56 16:26 16:56 17:44 19:25 20:55 21:55  
Wyszogrodzka, Wisła 4:54 5:55 6:15 6:46 7:20 8:04 9:03 10:28 11:43 13:03 14:58 15:34 15:58 16:28 16:58 17:46 19:27 20:57 21:57  
Imielnica                    23:19 
Wyszogrodzka, Wisła 4:54 5:55 6:15 6:46 7:20 8:04 9:03 10:28 11:43 13:03 14:58 15:34 15:58 16:28 16:58 17:46 19:27 20:57 21:57 23:20 
Armii Krajowej 4:56 5:57 6:17 6:48 7:22 8:06 9:05 10:30 11:45 13:05 15:00 15:36 16:00 16:30 17:00 17:48 19:29 20:59 21:59 23:22 
Dobrowolskiego 4:58 5:59 6:19 6:50 7:24 8:08    13:07 15:02 15:38 16:02 16:32 17:02 17:50    23:24 
Piaska 4:59 6:00 6:20 6:51 7:25 8:09    13:08 15:03 15:39 16:03 16:33 17:03 17:51    23:25 
Spółdzielcza 5:00 6:01 6:21 6:52 7:26 8:10    13:09 15:04 15:40 16:04 16:34 17:04 17:52    23:26 
Otolińska 5:01 6:02 6:22 6:53 7:27 8:11    13:10 15:05 15:41 16:05 16:35 17:05 17:53    23:27 
Stanisławówka 02 5:02 6:03 6:23 6:55 7:29 8:13    13:12 15:07 15:43 16:07 16:36 17:06 17:54    23:28 
Piękna 5:03 6:04 6:24 6:57 7:31 8:15    13:14 15:09 15:45 16:09 16:38 17:08 17:56    23:29 
Jachowicza (teatr) 5:05 6:06 6:26 6:59 7:33 8:17    13:16 15:11 15:47 16:11 16:40 17:10 17:58    23:30 

 

 

  

 

130   NIEDZIELA PŁOCK- SŁUPNO 
Jachowicza (teatr) 4:18 6:35 8:35 10:35 12:05 13:20 14:35 16:05 17:20 18:35 20:35 22:30 
Piękna 4:19 6:36 8:36 10:36 12:06 13:21 14:36 16:06 17:21 18:36 20:36 22:31 
Stanisławówka 01 4:20 6:37 8:38 10:38 12:08 13:23 14:38 16:08 17:23 18:38 20:37 22:32 
Otolińska 4:21 6:38 8:39 10:39 12:09 13:24 14:39 16:09 17:24 18:39 20:38 22:33 
Spółdzielcza 4:22 6:39 8:40 10:40 12:10 13:25 14:40 16:10 17:25 18:40 20:39 22:34 
Piaska 4:23 6:40 8:41 10:41 12:11 13:26 14:41 16:11 17:26 18:41 20:40 22:35 
Graniczna 04 4:24 6:41 8:42 10:42 12:12 13:27 14:42 16:12 17:27 18:42 20:41 22:36 
Popiełuszki 4:25 6:42 8:43 10:43 12:13 13:28 14:43 16:13 17:28 18:43 20:42 22:37 
Armii Krajowej 4:26 6:43 8:44 10:44 12:14 13:29 14:44 16:14 17:29 18:44 20:43 22:38 
Wyszogrodzka, Wisła 4:28 6:45 8:46 10:46 12:16 13:31 14:46 16:16 17:31 18:46 20:45 22:40 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:47 8:48 10:48 12:18 13:33 14:48 16:18 17:33 18:48 20:47 22:42 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:48 8:49 10:49 12:19 13:34 14:49 16:19 17:34 18:49 20:48 22:43 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:49 8:50 10:50 12:20 13:35 14:50 16:20 17:35 18:50 20:49 22:44 
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:50 8:51 10:51 12:21 13:36 14:51 16:21 17:36 18:51 20:50 22:45 
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:51 8:52 10:52 12:22 13:37 14:52 16:22 17:37 18:52 20:51 22:46 
Wiosenna  6:54 8:55 10:55 12:25 13:40 14:55 16:25 17:40 18:55 20:54 22:49 
Imielnica 4:29            
Parcele 4:31 6:55 8:56 10:56 12:26 13:41 14:56 16:26 17:41 18:56 20:55 22:50 
Zajęcza 4:32 6:56 8:57 10:57 12:27 13:42 14:57 16:27 17:42 18:57 20:56 22:51 
Lisia 4:33 6:57 8:58 10:58 12:28 13:43 14:58 16:28 17:43 18:58 20:57 22:52 
Cekanowo, Płocka 4:34 6:58 8:59 10:59 12:29 13:44 14:59 16:29 17:44 18:59 20:58 22:53 
Cekanowo, Polna 4:35 6:59 9:00 11:00 12:30 13:45 15:00 16:30 17:45 19:00 20:59 22:54 
Cekanowo, Wiejska 4:36 7:00 9:01 11:01 12:31 13:46 15:01 16:31 17:46 19:01 21:00 22:55 
Cekanowo, GOK 4:37 7:01 9:02 11:02 12:32 13:47 15:02 16:32 17:47 19:02 21:01 22:56 
Cekanowo, Lazurowa 4:38 7:02 9:03 11:03 12:33 13:48 15:03 16:33 17:48 19:03 21:02 22:57 
Słupno, Piaski 4:39 7:03 9:04 11:04 12:34 13:49 15:04 16:34 17:49 19:04 21:03 22:58 
Słupno, zajazd 4:44 7:08 9:09 11:09 12:39 13:54 15:09 16:39 17:54 19:09 21:08 23:03 
 SŁUPNO - PŁOCK 

Słupno, zajazd 4:44 7:08 9:09 11:09 12:39 13:54 15:09 16:39 17:54 19:09 21:08 23:03 
Cekanowo, Mila 4:45 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:09 23:04 
Cekanowo , Polna 4:46 7:10 9:11 11:11 12:41 13:56 15:11 16:41 17:56 19:11 21:10 23:05 
Cekanowo, Płocka 4:47 7:11 9:12 11:12 12:42 13:57 15:12 16:42 17:57 19:12 21:11 23:06 
Lisia 4:48 7:12 9:13 11:13 12:43 13:58 15:13 16:43 17:58 19:13 21:12 23:07 
Zajęcza 4:49 7:13 9:14 11:14 12:44 13:59 15:14 16:44 17:59 19:14 21:13 23:08 
Parcele 4:50 7:14 9:15 11:15 12:45 14:00 15:15 16:45 18:00 19:15 21:14 23:09 
Wiosenna 4:51 7:15 9:16 11:16 12:46 14:01 15:16 16:46 18:01 19:16 21:15 23:10 
Nowe Gulczewo, Ketlinga 4:54 7:18 9:19 11:19 12:49 14:04 15:19 16:49 18:04 19:19 21:18 23:13 
Nowe Gulczewo, Ruciana 4:55 7:19 9:20 11:20 12:50 14:05 15:20 16:50 18:05 19:20 21:19 23:14 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska 4:56 7:20 9:21 11:21 12:51 14:06 15:21 16:51 18:06 19:21 21:20 23:15 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego 4:57 7:21 9:22 11:22 12:52 14:07 15:22 16:52 18:07 19:22 21:21 23:16 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka 4:58 7:22 9:23 11:23 12:53 14:08 15:23 16:53 18:08 19:23 21:22 23:17 
Wyszogrodzka, Wisła 5:00 7:24 9:25 11:25 12:55 14:10 15:25 16:55 18:10 19:25 21:24 23:19 
Armii Krajowej 5:02 7:26 9:27 11:27 12:57 14:12 15:27 16:57 18:12 19:27 21:26 23:21 
Dobrowolskiego 5:04 7:28 9:29 11:29 12:59 14:14 15:29 16:59 18:14 19:29 21:28 23:23 
Piaska 5:05 7:29 9:30 11:30 13:00 14:15 15:30 17:00 18:15 19:30 21:29 23:24 
Spółdzielcza 5:06 7:30 9:31 11:31 13:01 14:16 15:31 17:01 18:16 19:31 21:30 23:25 
Otolińska 5:07 7:31 9:32 11:32 13:02 14:17 15:32 17:02 18:17 19:32 21:31 23:26 
Stanisławówka 02 5:08 7:32 9:33 11:33 13:03 14:18 15:33 17:03 18:18 19:33 21:32 23:27 
Piękna 5:10 7:34 9:35 11:35 13:05 14:20 15:35 17:05 18:20 19:35 21:33 23:28 
Jachowicza (teatr) 5:11 7:35 9:36 11:36 13:06 14:21 15:36 17:06 18:21 19:36 21:34 23:29 

130   SOBOTA PŁOCK- SŁUPNO 
Jachowicza (teatr) 4:18 6:35 8:35 10:35 12:05 13:20 14:35 16:05 17:20 18:35 20:35 22:30 
Piękna 4:19 6:36 8:36 10:36 12:06 13:21 14:36 16:06 17:21 18:36 20:36 22:31 
Stanisławówka 01 4:20 6:37 8:38 10:38 12:08 13:23 14:38 16:08 17:23 18:38 20:37 22:32 
Otolińska 4:21 6:38 8:39 10:39 12:09 13:24 14:39 16:09 17:24 18:39 20:38 22:33 
Spółdzielcza 4:22 6:39 8:40 10:40 12:10 13:25 14:40 16:10 17:25 18:40 20:39 22:34 
Piaska 4:23 6:40 8:41 10:41 12:11 13:26 14:41 16:11 17:26 18:41 20:40 22:35 
Graniczna 04 4:24 6:41 8:42 10:42 12:12 13:27 14:42 16:12 17:27 18:42 20:41 22:36 
Popiełuszki 4:25 6:42 8:43 10:43 12:13 13:28 14:43 16:13 17:28 18:43 20:42 22:37 
Armii Krajowej 4:26 6:44 8:45 10:45 12:15 13:30 14:45 16:15 17:30 18:45 20:43 22:38 
Wyszogrodzka, Wisła 4:28 6:46 8:47 10:47 12:17 13:32 14:47 16:17 17:32 18:47 20:45 22:40 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:48 8:49 10:49 12:19 13:34 14:49 16:19 17:34 18:49 20:47 22:42 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:49 8:50 10:50 12:20 13:35 14:50 16:20 17:35 18:50 20:48 22:43 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:50 8:51 10:51 12:21 13:36 14:51 16:21 17:36 18:51 20:49 22:44 
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:51 8:52 10:52 12:22 13:37 14:52 16:22 17:37 18:52 20:50 22:45 
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:52 8:53 10:53 12:23 13:38 14:53 16:23 17:38 18:53 20:51 22:46 
Imielnica 4:29            
Wiosenna 4:30 6:55 8:56 10:56 12:26 13:41 14:56 16:26 17:41 18:56 20:54 22:49 
Parcele 4:31 6:56 8:57 10:57 12:27 13:42 14:57 16:27 17:42 18:57 20:55 22:50 
Zajęcza 4:32 6:57 8:58 10:58 12:28 13:43 14:58 16:28 17:43 18:58 20:56 22:51 
Lisia 4:33 6:58 8:59 10:59 12:29 13:44 14:59 16:29 17:44 18:59 20:57 22:52 
Cekanowo, Płocka 4:34 6:59 9:00 11:00 12:30 13:45 15:00 16:30 17:45 19:00 20:58 22:53 
Cekanowo, Polna 4:35 7:00 9:01 11:01 12:31 13:46 15:01 16:31 17:46 19:01 20:59 22:54 
Cekanowo, Wiejska 4:36 7:01 9:02 11:02 12:32 13:47 15:02 16:32 17:47 19:02 21:00 22:55 
Cekanowo, GOK 4:37 7:02 9:03 11:03 12:33 13:48 15:03 16:33 17:48 19:03 21:01 22:56 
Cekanowo, Lazurowa 4:38 7:03 9:04 11:04 12:34 13:49 15:04 16:34 17:49 19:04 21:02 22:57 
Słupno, Piaski 4:39 7:04 9:05 11:05 12:35 13:50 15:05 16:35 17:50 19:05 21:03 22:58 
Słupno, zajazd 4:44 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:08 23:03 
 SŁUPNO - PŁOCK 

Słupno, zajazd 4:44 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:08 23:03 
Cekanowo, Mila 4:45 7:10 9:11 11:11 12:41 13:56 15:11 16:41 17:56 19:11 21:09 23:04 
Cekanowo , Polna 4:46 7:11 9:12 11:12 12:42 13:57 15:12 16:42 17:57 19:12 21:10 23:05 
Cekanowo, Płocka 4:47 7:12 9:13 11:13 12:43 13:58 15:13 16:43 17:58 19:13 21:11 23:06 
Lisia 4:48 7:13 9:14 11:14 12:44 13:59 15:14 16:44 17:59 19:14 21:12 23:07 
Zajęcza 4:49 7:14 9:15 11:15 12:45 14:00 15:15 16:45 18:00 19:15 21:13 23:08 
Parcele 4:50 7:15 9:16 11:16 12:46 14:01 15:16 16:46 18:01 19:16 21:14 23:09 
Wiosenna 4:51 7:16 9:17 11:17 12:47 14:02 15:17 16:47 18:02 19:17 21:15 23:10 
Nowe Gulczewo, Ketlinga 4:54 7:19 9:20 11:20 12:50 14:05 15:20 16:50 18:05 19:20 21:18 23:13 
Nowe Gulczewo, Ruciana 4:55 7:20 9:21 11:21 12:51 14:06 15:21 16:51 18:06 19:21 21:19 23:14 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska 4:56 7:21 9:22 11:22 12:52 14:07 15:22 16:52 18:07 19:22 21:20 23:15 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego 4:57 7:22 9:23 11:23 12:53 14:08 15:23 16:53 18:08 19:23 21:21 23:16 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka 4:58 7:23 9:24 11:24 12:54 14:09 15:24 16:54 18:09 19:24 21:22 23:17 
Wyszogrodzka, Wisła 5:00 7:25 9:26 11:26 12:56 14:11 15:26 16:56 18:11 19:26 21:24 23:19 
Armii Krajowej 5:02 7:27 9:28 11:28 12:58 14:13 15:28 16:58 18:13 19:28 21:26 23:21 
Dobrowolskiego 5:04 7:29 9:30 11:30 13:00 14:15 15:30 17:00 18:15 19:30 21:28 23:23 
Piaska 5:05 7:30 9:31 11:31 13:01 14:16 15:31 17:01 18:16 19:31 21:29 23:24 
Spółdzielcza 5:06 7:31 9:32 11:32 13:02 14:17 15:32 17:02 18:17 19:32 21:30 23:25 
Otolińska 5:07 7:32 9:33 11:33 13:03 14:18 15:33 17:03 18:18 19:33 21:31 23:26 
Stanisławówka 02 5:08 7:33 9:34 11:34 13:04 14:19 15:34 17:04 18:19 19:34 21:32 23:27 
Piękna 5:10 7:35 9:36 11:36 13:06 14:21 15:36 17:06 18:21 19:36 21:33 23:28 
Jachowicza (teatr) 5:11 7:36 9:37 11:38 13:08 14:23 15:38 17:08 18:23 19:37 21:34 23:29 

 

 

  

 

130   NIEDZIELA PŁOCK- SŁUPNO 
Jachowicza (teatr) 4:18 6:35 8:35 10:35 12:05 13:20 14:35 16:05 17:20 18:35 20:35 22:30 
Piękna 4:19 6:36 8:36 10:36 12:06 13:21 14:36 16:06 17:21 18:36 20:36 22:31 
Stanisławówka 01 4:20 6:37 8:38 10:38 12:08 13:23 14:38 16:08 17:23 18:38 20:37 22:32 
Otolińska 4:21 6:38 8:39 10:39 12:09 13:24 14:39 16:09 17:24 18:39 20:38 22:33 
Spółdzielcza 4:22 6:39 8:40 10:40 12:10 13:25 14:40 16:10 17:25 18:40 20:39 22:34 
Piaska 4:23 6:40 8:41 10:41 12:11 13:26 14:41 16:11 17:26 18:41 20:40 22:35 
Graniczna 04 4:24 6:41 8:42 10:42 12:12 13:27 14:42 16:12 17:27 18:42 20:41 22:36 
Popiełuszki 4:25 6:42 8:43 10:43 12:13 13:28 14:43 16:13 17:28 18:43 20:42 22:37 
Armii Krajowej 4:26 6:43 8:44 10:44 12:14 13:29 14:44 16:14 17:29 18:44 20:43 22:38 
Wyszogrodzka, Wisła 4:28 6:45 8:46 10:46 12:16 13:31 14:46 16:16 17:31 18:46 20:45 22:40 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:47 8:48 10:48 12:18 13:33 14:48 16:18 17:33 18:48 20:47 22:42 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:48 8:49 10:49 12:19 13:34 14:49 16:19 17:34 18:49 20:48 22:43 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:49 8:50 10:50 12:20 13:35 14:50 16:20 17:35 18:50 20:49 22:44 
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:50 8:51 10:51 12:21 13:36 14:51 16:21 17:36 18:51 20:50 22:45 
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:51 8:52 10:52 12:22 13:37 14:52 16:22 17:37 18:52 20:51 22:46 
Wiosenna  6:54 8:55 10:55 12:25 13:40 14:55 16:25 17:40 18:55 20:54 22:49 
Imielnica 4:29            
Parcele 4:31 6:55 8:56 10:56 12:26 13:41 14:56 16:26 17:41 18:56 20:55 22:50 
Zajęcza 4:32 6:56 8:57 10:57 12:27 13:42 14:57 16:27 17:42 18:57 20:56 22:51 
Lisia 4:33 6:57 8:58 10:58 12:28 13:43 14:58 16:28 17:43 18:58 20:57 22:52 
Cekanowo, Płocka 4:34 6:58 8:59 10:59 12:29 13:44 14:59 16:29 17:44 18:59 20:58 22:53 
Cekanowo, Polna 4:35 6:59 9:00 11:00 12:30 13:45 15:00 16:30 17:45 19:00 20:59 22:54 
Cekanowo, Wiejska 4:36 7:00 9:01 11:01 12:31 13:46 15:01 16:31 17:46 19:01 21:00 22:55 
Cekanowo, GOK 4:37 7:01 9:02 11:02 12:32 13:47 15:02 16:32 17:47 19:02 21:01 22:56 
Cekanowo, Lazurowa 4:38 7:02 9:03 11:03 12:33 13:48 15:03 16:33 17:48 19:03 21:02 22:57 
Słupno, Piaski 4:39 7:03 9:04 11:04 12:34 13:49 15:04 16:34 17:49 19:04 21:03 22:58 
Słupno, zajazd 4:44 7:08 9:09 11:09 12:39 13:54 15:09 16:39 17:54 19:09 21:08 23:03 
 SŁUPNO - PŁOCK 

Słupno, zajazd 4:44 7:08 9:09 11:09 12:39 13:54 15:09 16:39 17:54 19:09 21:08 23:03 
Cekanowo, Mila 4:45 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:09 23:04 
Cekanowo , Polna 4:46 7:10 9:11 11:11 12:41 13:56 15:11 16:41 17:56 19:11 21:10 23:05 
Cekanowo, Płocka 4:47 7:11 9:12 11:12 12:42 13:57 15:12 16:42 17:57 19:12 21:11 23:06 
Lisia 4:48 7:12 9:13 11:13 12:43 13:58 15:13 16:43 17:58 19:13 21:12 23:07 
Zajęcza 4:49 7:13 9:14 11:14 12:44 13:59 15:14 16:44 17:59 19:14 21:13 23:08 
Parcele 4:50 7:14 9:15 11:15 12:45 14:00 15:15 16:45 18:00 19:15 21:14 23:09 
Wiosenna 4:51 7:15 9:16 11:16 12:46 14:01 15:16 16:46 18:01 19:16 21:15 23:10 
Nowe Gulczewo, Ketlinga 4:54 7:18 9:19 11:19 12:49 14:04 15:19 16:49 18:04 19:19 21:18 23:13 
Nowe Gulczewo, Ruciana 4:55 7:19 9:20 11:20 12:50 14:05 15:20 16:50 18:05 19:20 21:19 23:14 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska 4:56 7:20 9:21 11:21 12:51 14:06 15:21 16:51 18:06 19:21 21:20 23:15 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego 4:57 7:21 9:22 11:22 12:52 14:07 15:22 16:52 18:07 19:22 21:21 23:16 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka 4:58 7:22 9:23 11:23 12:53 14:08 15:23 16:53 18:08 19:23 21:22 23:17 
Wyszogrodzka, Wisła 5:00 7:24 9:25 11:25 12:55 14:10 15:25 16:55 18:10 19:25 21:24 23:19 
Armii Krajowej 5:02 7:26 9:27 11:27 12:57 14:12 15:27 16:57 18:12 19:27 21:26 23:21 
Dobrowolskiego 5:04 7:28 9:29 11:29 12:59 14:14 15:29 16:59 18:14 19:29 21:28 23:23 
Piaska 5:05 7:29 9:30 11:30 13:00 14:15 15:30 17:00 18:15 19:30 21:29 23:24 
Spółdzielcza 5:06 7:30 9:31 11:31 13:01 14:16 15:31 17:01 18:16 19:31 21:30 23:25 
Otolińska 5:07 7:31 9:32 11:32 13:02 14:17 15:32 17:02 18:17 19:32 21:31 23:26 
Stanisławówka 02 5:08 7:32 9:33 11:33 13:03 14:18 15:33 17:03 18:18 19:33 21:32 23:27 
Piękna 5:10 7:34 9:35 11:35 13:05 14:20 15:35 17:05 18:20 19:35 21:33 23:28 
Jachowicza (teatr) 5:11 7:35 9:36 11:36 13:06 14:21 15:36 17:06 18:21 19:36 21:34 23:29 

130   SOBOTA PŁOCK- SŁUPNO 
Jachowicza (teatr) 4:18 6:35 8:35 10:35 12:05 13:20 14:35 16:05 17:20 18:35 20:35 22:30 
Piękna 4:19 6:36 8:36 10:36 12:06 13:21 14:36 16:06 17:21 18:36 20:36 22:31 
Stanisławówka 01 4:20 6:37 8:38 10:38 12:08 13:23 14:38 16:08 17:23 18:38 20:37 22:32 
Otolińska 4:21 6:38 8:39 10:39 12:09 13:24 14:39 16:09 17:24 18:39 20:38 22:33 
Spółdzielcza 4:22 6:39 8:40 10:40 12:10 13:25 14:40 16:10 17:25 18:40 20:39 22:34 
Piaska 4:23 6:40 8:41 10:41 12:11 13:26 14:41 16:11 17:26 18:41 20:40 22:35 
Graniczna 04 4:24 6:41 8:42 10:42 12:12 13:27 14:42 16:12 17:27 18:42 20:41 22:36 
Popiełuszki 4:25 6:42 8:43 10:43 12:13 13:28 14:43 16:13 17:28 18:43 20:42 22:37 
Armii Krajowej 4:26 6:44 8:45 10:45 12:15 13:30 14:45 16:15 17:30 18:45 20:43 22:38 
Wyszogrodzka, Wisła 4:28 6:46 8:47 10:47 12:17 13:32 14:47 16:17 17:32 18:47 20:45 22:40 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:48 8:49 10:49 12:19 13:34 14:49 16:19 17:34 18:49 20:47 22:42 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:49 8:50 10:50 12:20 13:35 14:50 16:20 17:35 18:50 20:48 22:43 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:50 8:51 10:51 12:21 13:36 14:51 16:21 17:36 18:51 20:49 22:44 
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:51 8:52 10:52 12:22 13:37 14:52 16:22 17:37 18:52 20:50 22:45 
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:52 8:53 10:53 12:23 13:38 14:53 16:23 17:38 18:53 20:51 22:46 
Imielnica 4:29            
Wiosenna 4:30 6:55 8:56 10:56 12:26 13:41 14:56 16:26 17:41 18:56 20:54 22:49 
Parcele 4:31 6:56 8:57 10:57 12:27 13:42 14:57 16:27 17:42 18:57 20:55 22:50 
Zajęcza 4:32 6:57 8:58 10:58 12:28 13:43 14:58 16:28 17:43 18:58 20:56 22:51 
Lisia 4:33 6:58 8:59 10:59 12:29 13:44 14:59 16:29 17:44 18:59 20:57 22:52 
Cekanowo, Płocka 4:34 6:59 9:00 11:00 12:30 13:45 15:00 16:30 17:45 19:00 20:58 22:53 
Cekanowo, Polna 4:35 7:00 9:01 11:01 12:31 13:46 15:01 16:31 17:46 19:01 20:59 22:54 
Cekanowo, Wiejska 4:36 7:01 9:02 11:02 12:32 13:47 15:02 16:32 17:47 19:02 21:00 22:55 
Cekanowo, GOK 4:37 7:02 9:03 11:03 12:33 13:48 15:03 16:33 17:48 19:03 21:01 22:56 
Cekanowo, Lazurowa 4:38 7:03 9:04 11:04 12:34 13:49 15:04 16:34 17:49 19:04 21:02 22:57 
Słupno, Piaski 4:39 7:04 9:05 11:05 12:35 13:50 15:05 16:35 17:50 19:05 21:03 22:58 
Słupno, zajazd 4:44 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:08 23:03 
 SŁUPNO - PŁOCK 

Słupno, zajazd 4:44 7:09 9:10 11:10 12:40 13:55 15:10 16:40 17:55 19:10 21:08 23:03 
Cekanowo, Mila 4:45 7:10 9:11 11:11 12:41 13:56 15:11 16:41 17:56 19:11 21:09 23:04 
Cekanowo , Polna 4:46 7:11 9:12 11:12 12:42 13:57 15:12 16:42 17:57 19:12 21:10 23:05 
Cekanowo, Płocka 4:47 7:12 9:13 11:13 12:43 13:58 15:13 16:43 17:58 19:13 21:11 23:06 
Lisia 4:48 7:13 9:14 11:14 12:44 13:59 15:14 16:44 17:59 19:14 21:12 23:07 
Zajęcza 4:49 7:14 9:15 11:15 12:45 14:00 15:15 16:45 18:00 19:15 21:13 23:08 
Parcele 4:50 7:15 9:16 11:16 12:46 14:01 15:16 16:46 18:01 19:16 21:14 23:09 
Wiosenna 4:51 7:16 9:17 11:17 12:47 14:02 15:17 16:47 18:02 19:17 21:15 23:10 
Nowe Gulczewo, Ketlinga 4:54 7:19 9:20 11:20 12:50 14:05 15:20 16:50 18:05 19:20 21:18 23:13 
Nowe Gulczewo, Ruciana 4:55 7:20 9:21 11:21 12:51 14:06 15:21 16:51 18:06 19:21 21:19 23:14 
Nowe Gulczewo, Kasztelańska 4:56 7:21 9:22 11:22 12:52 14:07 15:22 16:52 18:07 19:22 21:20 23:15 
Nowe Gulczewo, Sobieskiego 4:57 7:22 9:23 11:23 12:53 14:08 15:23 16:53 18:08 19:23 21:21 23:16 
Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka 4:58 7:23 9:24 11:24 12:54 14:09 15:24 16:54 18:09 19:24 21:22 23:17 
Wyszogrodzka, Wisła 5:00 7:25 9:26 11:26 12:56 14:11 15:26 16:56 18:11 19:26 21:24 23:19 
Armii Krajowej 5:02 7:27 9:28 11:28 12:58 14:13 15:28 16:58 18:13 19:28 21:26 23:21 
Dobrowolskiego 5:04 7:29 9:30 11:30 13:00 14:15 15:30 17:00 18:15 19:30 21:28 23:23 
Piaska 5:05 7:30 9:31 11:31 13:01 14:16 15:31 17:01 18:16 19:31 21:29 23:24 
Spółdzielcza 5:06 7:31 9:32 11:32 13:02 14:17 15:32 17:02 18:17 19:32 21:30 23:25 
Otolińska 5:07 7:32 9:33 11:33 13:03 14:18 15:33 17:03 18:18 19:33 21:31 23:26 
Stanisławówka 02 5:08 7:33 9:34 11:34 13:04 14:19 15:34 17:04 18:19 19:34 21:32 23:27 
Piękna 5:10 7:35 9:36 11:36 13:06 14:21 15:36 17:06 18:21 19:36 21:33 23:28 
Jachowicza (teatr) 5:11 7:36 9:37 11:38 13:08 14:23 15:38 17:08 18:23 19:37 21:34 23:29 

130 DNI POWSZEDNIE

130 SOBOTA 130 NIEDZIELA

PŁOCK - SŁUPNO

PŁOCK - SŁUPNO PŁOCK - SŁUPNO

SŁUPNO - PŁOCK SŁUPNO - PŁOCK

SŁUPNO - PŁOCK


