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STRAŻACKIE ŚWIĘTO      

Podziękowania za ofiarność i służbę   

LETNIE PÓLKOLONIE DLA DZIECI       

Gminny wypoczynek dla dzieci 

Lato z radiem w Słupnie   

SŁOWO WSTĘPNE       

Słupno przyciąga    
w upalne sobotnie popołudnie  
(12 maja)  w Święcieńcu odbyły się 
Gminne Obchody Dnia Strażaka, połą-
czone ze 100-leciem Odzyskania Nie-
podległości. Na uroczystości zapre-
zentowali się strażacy ze wszystkich 
sześciu gminnych jednostek, członko-
wie zarządu gminnego. 
Wśród wielu gości byli m.in. marszałek 
województwa Adam Struzik, starosta 
płocki Mariusz Bieniek, a urząd gmi-
ny reprezentowali wójt gminy Słupno 
Marcin Zawadka oraz zastępca wójta 
Agnieszka Ruclak. Po uroczystej mszy 
świętej w kościele parafialnym w Świę-
cieńcu zastępca wójta złożyła kwiaty 
pod pomnikiem druhów – założycieli 
OSP Święcieniec, poległych w czasie 
drugiej wojny światowej. Przy remizie 
zaprezentowała się orkiestra, były liczne 
okolicznościowe przemówienia, życze-
nia, medale, odznaczenia i podziękowa-
nia oraz prezenty. Podczas Dnia Strażaka 
z ciekawym programem wystąpiły tak-
że dzieci z SP w Święcieńcu i Liszynie. 
Marszałek Adam Struzik podkreślił m.in. 
niezwykle ważną rolę strażaków-ochot-
ników, natomiast wójt Marcin Zawad-
ka zaznaczył, że samorząd przez całą 
jego kadencję, doceniając trud druhów, 
wspiera ochotniczą straż pożarną  m.in. 
w zakupie sprzętu, wyposażenia, remon-
tach. W latach 2015-2018 przeznaczono 
na te cele 1,4 mln zł ze środków gminy. 
Po trzygodzinnej uroczystości strażacy 
oraz zaproszeni goście w miłej atmos-
ferze dyskutowali przy obiedzie w remi-
zie.                                                              MS

znany polski radiowiec roman czejarek 
gościł w Słupnie na zaproszenie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Była letnia pogoda, była gwiazda polskie-
go radia, więc musiało być lato z radiem.  
16 maja do Słupna na spotkanie w plenerze 
z czytelnikami biblioteki oraz podopiecz-
nymi GOPS-u przyjechał Roman Czejarek.  
To jeden z najbardziej znanych polskich 
głosów radiowych (z wykształcenia inży-
nier elektryk), dziennikarz, prezenter, kon-
feransjer, autor książek od lat związany  
z Programem 1 Polskiego Radia, znany 
szczególnie z takich audycji jak „Lato  
z Radiem”, czy „Cztery pory roku”. Gość 
opowiadał o kulisach pracy w radio,  
ciekawych i zabawnych, które wydarzyły 
się podczas wieloletnich tras koncerto-
wych „Lata z Radiem”, odpowiadał na 

pytania publiczności. Roman Czejarek pro-
mował także swoją książkę pt. „Kochane 
Lato z Radiem”. W spotkaniu, które oczy-
wiście rozpoczęło się muzyką - polką z kul-

towej polskiej audycji, wziął także udział 
wójt Marcin Zawadka. Impreza była połą-
czona z piknikiem dla mieszkańców i grillo-
waniem na polanie.                                              aw     

Trzydzieścioro dzieci będzie mogło 
skorzystać z bezpłatnych gminnych 
półkolonii. zorganizowany wypoczynek 
będzie trwał prawie przez cały lipiec. 
rodzice pokryją jedynie koszty ciepłe-
go posiłku. 
Gmina Słupno zaprasza dzieci w wieku 
6-12 lat na bezpłatne półkolonie organi-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury i 
Bibliotekę. Organizatorzy zapewniają moc 
atrakcji, w tym zajęcia sportowe, języko-
we, kulinarne i wycieczki turystyczne. 
Rodzice będą mogli zapisać swoje dzieci 
na półkolonie, które zapewniają bez-
płatną opiekę nad dziećmi w dni robocze  
w okresie  od 2 do 27 lipca. Jedyny koszt, 
jaki ponoszą rodzice to 50 zł na tydzień 
za obiady. Półkolonie są podzielone na 

cztery tygodniowe turnusy, a dzieci moż-
na zapisać na jeden turnus lub więcej.  
W każdym turnusie będzie mogło uczest-
niczyć trzydzieścioro dzieci. Zajęcia będą 
trwać od godziny 8 do 16.  Turnusy będą 
odbywać się w dniach: 2-6, 9-13, 16-20, 
23-27 lipca. 
Półkolonie organizowane są 
pod hasłem „W 30 dni dokoła 
świata” gdyż każdy z turnu-
sów będzie pod sztandarem 
innego kraju. I tak będziemy 
mieć tydzień: francuski, an-
gielski, hiszpański i włoski.  
Oprócz zajęć  na miejscu są 
planowane wyjazdy, krótsze 
lub dalsze np. do Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 

Żelazowej Woli, czy też przejazdy koleją 
wąskotorową w Sochaczewie.  
Zapisy będą przyjmowane od 28 maja,  
a szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej GOK-u www.gok.
slupno.eu                                                      aw     

Głośno ostatnio w mediach zrobiło się  
o wsi Białobrzegi, sąsiadującej bezpośred-
nio z naszą gminą, a to za sprawą miesz-
kańców tej miejscowości, którzy otwarcie 
zaczęli mówić o tym, że chcą się oderwać 
od gminy Bodzanów i przyłączyć do Słup-
na. Niby nic nowego, bo tamtejszym 
mieszkańcom „od zawsze” bliżej było do 
Słupna niż do macierzystej gminy Bodza-
nów. Chociażby z powodu samej geogra-
fii, której nie da się oszukać. Do Słupna 
mieszkańcy Białobrzegów mają cztery  
kilometry, a do siedziby swojej gminy kil-
kanaście. Większość z nich jadąc do Płoc-
ka, do pracy, do szkoły i tak przejeżdża 
przez Słupno. Życia nie ułatwia im brak 
komunikacji autobusowej a nawet przy-
zwoitej drogi. Dla tych, którzy nie korzy-
stają z samochodu dojechanie do siedziby 
własnej gminy to nie lada wyprawa. 
Mieszkańcy się mobilizują, zbierają pod-
pisy, zdecydowana większość z nich chce 
zmiany granic administracyjnych i przy-
łączenia do gminy Słupno. I trudno się 
im dziwić, każdy chce iść tam, gdzie jest 
lepiej, wygodniej i bliżej. Nie jest jednak 
dziełem przypadku, że sprawa nasiliła się 
teraz. Mieszkańcy Białobrzegów widzą, co 
się dzieje za miedzą w Słupnie, skąd naj-
pierw wiał wiatr odnowy i sprawy wzięto 
w swoje ręce, a teraz na ich oczach po 
sąsiedzku dzieje się inwestycyjny bum. 
Remontowane są świetlice wiejskie, wdra-
żane programy wsparcia dla seniorów, dla 
bezrobotnych, budowane są drogi, a dar-
mowe busy dowożą mieszkańców sąsied-
niego Wykowa na przystanek komunikacji 

miejskiej. Swoją 
drogą ciekawe 
jak to jest, że dla 
tych, którzy muszę pieszo chodzić dwa 
kilometry przez las do drogi krajowej na 
autobus, darmowe busiki do Słupna są 
szczytem marzeń, a wielu z tych, którzy 
z tych busików korzysta, często jeszcze 
narzeka, że rozkład jazdy nie pasuje, a to, 
że godzina nie odpowiada, a to za mało 
kursów w weekendy itd. Mieszkańcy Bia-
łobrzegów chcieliby referendum w sprawie 
zmiany granic i przyłączenia się do gminy 
Słupno, a tamtejszy radny złożył wniosek 
do wójta gminy Bodzanów o rozpoczęcie 
jeszcze w tej kadencji niełatwej procedury 
zmiany granic administracyjnych gminy. 
Ostateczna decyzja w takiej sprawie na-
leży do Rady Ministrów. 
Tymczasem 21 maja minął rok od pamięt-
nego i wygranego referendum w Słupnie. 
Niemalże w pierwszą rocznicę referendum 
wójt Marcin Zawadka odebrał w nagrodę 
„Perłę Samorządu” Gazety Prawnej, któ-
ra plasuje gminę Słupno w pierwszej dzie-
siątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce 
i na pierwszym miejscu na Mazowszu.      
Ciekawe jak zachowają się władze gminy 
Bodzanów, gdzie dominuje jedna opcja po-
lityczna, która na swoich sztandarach ma 
samorząd i samorządność. Czy mieszkań-
cy Białobrzegów będą mogli sami o sobie 
zadecydować, czy też ich „wolnościowe” 
dążenia zostaną zdławione przez ich wła-
sny samorząd?       

Andrzej wiśniewski 
redaktor naczelny 

„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

Redaktor Roman Czejarek opowiadał o kulisach pracy w radiu 



MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | maj/czerwiec 2018 ROK 3wydarzenia

DANIA Z GARA
w FOLK-STODOLE

Pałac Borowice zaprasza od 1 czerwca 
od czwartku do niedzieli (tylko 5 km od Słupna)

Tel. 604 360 856

czterdzieści osób pozostających bez 
pracy i korzystających z pomocy spo-
łecznej objętych zostanie programem 
wsparcia, który ma na celu przywrócić 
bezrobotnych na rynek pracy. 
Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Słupnie jest re-
alizatorem projektu „Klub Integracji 
Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt 
realizowany jest w ramach Osi Prioryte-
towej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspie-
ranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja 
społeczno –zawodowa osób wykluczo-
nych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 
Klub Integracji Społecznej będzie 
funkcjonował w ramach wewnętrznej 
struktury Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie. Projekt zakłada 
objęcie programem reintegracji spo-
łeczno – zawodowej 40 osób bezrobot-
nych, nieaktywnych zawodowo, korzy-
stających z pomocy GOPS w Słupnie, w 
tym osób niepełnosprawnych. Program 
realizowany będzie w dwóch 10 mie-
sięcznych edycjach: 1 edycja: 07.2018 
– 04.2019; 2 edycja 07.2019 – 04.2020. 
Głównym celem projektu jest pomoc 
osobom bezrobotnym w przywróce-
niu zdolności do 
pełnienia ról spo-
łecznych i zawo-
dowych, a tym sa-
mym odnalezienia 
się na rynku pracy. 
Zajęcia w Klubie 
będą się odbywały 
we wszystkie dni 
robocze przez 4 go-
dziny dziennie. Dla 
każdego uczestnika 
zostanie opracowa-

na indywidualna diagnoza potrzeb, na 
podstawie której zostaną dostosowane 
odpowiednie formy wsparcia. 
W ramach projektu zostaną zorgani-
zowane: szkolenia zawodowe dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników, trening kompetencji 
społecznych i zawodowych, trening 
kompetencji życiowych, trening bu-
dżetowy, zajęcia i warsztaty integra-
cyjne, indywidualne porady prawne, 
indywidualne porady psychologiczne, 
coaching. Poprzez udział w projekcie 
uczestnicy będą mieli możliwość odbu-
dowania i dążenia do stosowania trwa-
łego systemu wartości, podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych, zwiększenia 
motywacji do aktywnego poszukiwa-
nia pracy. Projekt zakłada zwiększenie 
aktywności zawodowej mieszkańców 
gminy Słupno. Zakłada się, że co naj-
mniej 9 uczestników projektu znajdzie 
zatrudnienie. 
wszystkie informacje o projekcie 
dostępne są w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Słupnie w biurze 
projektu Klubu integracji Społecznej, 
ul. warszawska 26a, 09-472 Słupno. 
Telefon kontaktowy: 24 261 95 54

red.

Marcin zawadka, wójt gminy Słupno, 
znalazł się w gronie dziesięciu  najlep-
szych wójtów gmin wiejskich w Polsce! 
Jednocześnie zajął pierwsze miejsce 
na Mazowszu w prestiżowym rankin-
gu Perły Samorządu!  
W czwartkowy wieczór (17 maja)  
w Gdyni poznaliśmy wyniki szóstej edy-
cji prestiżowego, cenionego rankingu 
„Perły Samorządu 2018”. Ranking ma 
na celu uhonorowanie najlepszych gmin 
oraz ich włodarzy. Podobnych inicjatyw 
jest wiele, to jednak Ranking Perły 
Samorządu jest pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowy – udział w rankingu 
jest całkowicie bezpłatny, nad prawi-
dłowym przebiegiem wyboru czuwa  
Kapituła Rankingu złożona z ekspertów  
ds. samorządu terytorialnego, ze 
świata nauki, biznesu (m.in. firma De-
loitte) oraz dziennikarzy Dziennika 
Gazety Prawnej. Główne wartości ran-
kingu to bezstronność i równość szans.  
Do wypełnienia ankiety z 56 pytaniami 
merytorycznymi zostały zaproszone 
wszystkie gminy w Polsce.
Celem rankingu jest wybór najlepszych 
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, 
miejskich poniżej 100 tys. mieszkań-
ców oraz miejskich powyżej 100 tys. 
mieszkańców, a także najlepszych 
włodarzy w podziale na te same kate-
gorie. Dobry włodarz zasługujący na 
miano Perły samorządu musi stawić 
czoła wielu oczekiwaniom członków 
społeczności lokalnej oraz pełnić wie-
le różnych ról istotnych dla rozwoju 
gminy.  W tym roku oceniający szcze-
gólnie brali pod uwagę cztery obszary 
aktywności wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów: menadżera zarządzającego 
instytucją i dążącego do jak najlepsze-
go wykorzystania zasobów; koordy-

natora, który stanowi katalizator oraz 
motor napędowy procesów dziejących 
się w gminie; ambasadora, czyli osobę, 
która swoim wizerunkiem, podejściem 
oraz osobowością stanowi najlepszą 

wizytówkę gminy i mieszkańców; re-
prezentanta, któremu społeczność 
lokalna udzieliła w wyborach mandatu 
zaufania.

ms,aw

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W GMINIE SŁUPNO      

Pomoc dla bezrobotnych    
VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ      

Słupno samorządową perłą     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

REALIZUJE PROJEKT:

„Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 

IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno - 

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Cel projektu: przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych zamieszkujących na 

terenie Gminy Słupno poprzez zindywidualizowane działania realizowane w utworzonym Klubie Integracji 

Społecznej.

Wartość projektu: 549 926,68 zł w tym dofinansowanie z EU 439 941,34 zł

Okres realizacji projektu od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r.

FORMY WSPARCIA:

-  kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu
-  trening umiejętności kompetencji społecznych i zawodowych
-  trening kompetencji życiowych
-  trening budżetowy
-  warsztaty integracyjne
-  porady prawne i coacha

Ponadto:
-  zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi)
-  zwrot kosztów dojazdu
-  catering

ODBIORCY WSPARCIA

Uczestnikami projektu mogą być: osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Gminy Słupno, korzystające 
ze świadczeń pomocy społecznej, a także osoby niepełnosprawne.

Informacje o projekcie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno

Telefon do kontaktu: 24 261 91 78

Ponadto:
•	 zapewniamy opiekę nad osobami  zależnymi  

(dziećmi, osobami starszymi)
•	 zwrot kosztów dojazdu
•	 catering

ODBiOrcY wSPArciA
Uczestnikami moga być:
osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Gminy Słupno, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej, a kakże osoby niepełnosprawne.

informacje o projekcie:
Gminny Ośodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 
ul. Warszawska 26 a. 09-472 Słupno
tel. do kontaktu: 24 261 91 78
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wYBOrY SAMOrzĄDOwe 2018 w GMiNie SŁUPNO

11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
Ustawa weszła w życie 31 stycznia br. wprowadzając znaczące zmia-
ny w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim, jak również w Kodeksie wyborczym. 
Dotychczasowa (4 letnia) kadencja rady gminny i wójta została 
wydłużona do 5 lat. Taki sam okres kadencji obowiązywać będzie  
w radach powiatu i sejmiku województwa. Ustawa wprowadziła 
również zakaz kandydowania na wójta osobie, która pełniła tę 
funkcję przez dwie kadencje, liczone od wyborów samorządowych 
w 2018 r. Ponadto kandydat na wójta nie będzie mógł jednocześnie 
kandydować do rady powiatu, czy sejmiku województwa. Będzie 
mógł natomiast kandydować do rady gminy, w której kandyduje na 
wójta. Jedynie w gminach do 20.000 mieszkańców obowiązywać 
będą jednomandatowe okręgi wyborcze tj. kandydat, który 
uzyska największą ilość głosów w swoim okręgu wygrywa 
i uzyskuje mandat. Natomiast w gminach powyżej 20.000 
mieszkańców będą obowiązywać okręgi wielomandatowe.  
W Gminie Słupno liczącej 7659 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2017 r.) 
obowiązywać będzie 15 jednomandatowych okręgów wyborczych,  
w których w każdym okręgu  wybierany będzie jeden radny, który 
uzyska największą ilość głosów (art.418 §1 Kodeksu wyborczego). 
Nowelizacja Kodeksu wyborczego nałożyła na rady gmin obowiązek 
dokonania w terminie do 1 kwietnia 2018 r. podziału gmin na okręgi 
wyborcze. 
W jej wyniku wszystkie gminy zobligowane były podjąć uchwały  
o okręgach wyborczych, ich granicach oraz liczbie radnych, jaka będzie 
wybierana w najbliższych wyborach samorządowych. Warto w tym 
miejscu dodać, że taką czynność rady podejmowały po raz ostatni 
bowiem zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego założono, że 
podziału gminy na okręgi wyborcze dokonywać będą komisarze 
wyborczy. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze 
uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 
wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, 
w którym rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, tzn. 
podejmie uchwałę. Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 
wyborców gminy Słupno na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 7659 
osób. Liczba mandatów dla gminy do 20 tys. mieszkańców wynosi 15, 
a w każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera 
się jednego radnego wobec powyższego norma przedstawicielstwa 
na jeden mandat wynosi 511. Dzieląc liczbę mieszkańców danego 
okręgu przez wyliczoną normę przedstawicielstwa otrzymujemy 
sugerowaną liczbę mandatów dla danego okręgu, przy czym ułamki 
liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub 
większe od 1/2 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej (art. 419 § 2 
Kodeksu wyborczego). 
Wójt, Marcin Zawadka mając możliwość zmiany przedłożył radnym 
projekt uchwały, który podtrzymywał dotychczasowy podział 
uwzględniający ukształtowane przez lata przyzwyczajenia i więzi 
społeczne. Ponadto wprowadzanie jakichkolwiek zmian związanych 
z przebiegiem granic okręgów w roku wyborczym byłoby nieuczciwe 
wobec mieszkańców i mogłoby wprowadzić niepotrzebny chaos. 
Zmiany naruszające dotychczasowy podział okręgów tj. przenoszenie 
miejscowości do innych okręgów mogłyby również utrudniać 
mieszkańcom identyfikację z przyszłym radnym. Komisarz Wyborczy 
w trybie nadzoru zakwestionował jednak dotychczasowy podział 
gminy na okręgi wyborcze, a dokładniej jeden z okręgów – okręg  
nr 12. W dniu 6 kwietnia br. wydał postanowienie z którego wynikało, 
że  sołectwo Szeligi z uwagi na dużą liczbę mieszkańców sołectwa 
Słupno nie może znajdować się jak dotychczas w okręgu wyborczym 
nr 12. W związku z powyższym wezwał radę do ponownego podjęcia 
uchwały w sprawie podziału Gminy Słupno na okręgi wyborcze.  
W wyniku jej ponownego podjęcia sołectwo Szeligi zostało dołączone 
do okręgu Nr 6 obejmującego sołectwo Miszewko Strzałkowskie, 
Miszewko Stefany oraz Sambórz.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy rady 
gmin w terminie 30 kwietnia musiały dokonać również podziału gminy 
na stałe obwody głosowania oraz ustalić ich numery, granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych. Podobnie jak w przypadku podziału 
gminy na okręgi wyborcze rada takiego podziału dokonywała po raz 
ostatni bowiem nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada, że podziału 
gminy na obwody do głosowania dokonywać będą również komisarze 
wyborczy.  Gmina Słupno została podzielona na dziesięć obwodów 
do głosowania. Zwiększenie liczby obwodów z uwagi na warunki 
lokalowe usprawni przeprowadzenie wyborów, skróci czas liczenia 
głosów oraz pozwoli gminie dostosować lokale do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy. W wyniku podjętej 
uchwały dla miejscowości Szeligi, Miszewko Strzałkowskie, Miszewko 
Stefany oraz Sambórz obwodem do głosowania będzie obwód Nr 10 
mieszczący się w Świetlicy Wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim. 
Natomiast dla mieszkańców Barcikowa, Święcieńca, Ramutowa  
i Mijakowa siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie się mieściła 
w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Agnieszka ruclak
zastępca wójta Gminy Słupno

Numery obwodów głosowania, granice, siedziba obwodowej komisji wyborczej, liczba mieszkańców  w obwodzie głosowania, nr okręgów 
wyborczych w granicach obwodu głosowania w Gminie Słupno

Numery, granice, liczba mieszkańców w okręgu wyborczym oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 
w Gminie Słupno

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego

Liczba
mieszkańców 

w okręgu wyborczym

Norma
przedsta-
wicielstwa 
w okręgu

Liczba 
wybieranych 

radnych
w okręgu

1. Bielino, rydzyno 419 0,82 1

2. Borowiczki-Pieńki ulice: Boczna, Borówkowa, Gajowa, Głęboka, Iglasta, Krakowska, Krzywa, Kupiecka, Liściasta, Lokalna, Łąkowa, 
Międzylas, Mokra, Perłowa, Piastowska, Poddębiec, Pszczela, Słowiańska, Wodna, Wspólna, Zakątek, Zbożowa

614 1,20 1

3. Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Migdałowa, Miętowa, Pogodna, Poprzeczna, Przytulna, Rado-
sna, Rodzinna, Rymarska, Spokojna, Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna

372 0,73 1

4. wykowo 396 0,77 1

5. Barcikowo, Święcieniec, ramutowo, Mijakowo 559 1,09 1

6. Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, Sambórz, Szeligi 601 1,18 1

7. Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław 441 0,86 1

8. Nowe Gulczewo i ulice: Basztowa, Bohuna (od nr 13 do nr 20),
Chocimska (od nr 6 do nr 8), Hajduczka, Hetmańska, Husarska (od nr 1 do nr 4), Kasztelańska, Ketlinga (od nr 8 do nr 19), Kmicica, Rogozińska, 
Ruciana (od nr 10 do nr 11), Rycerska, Rzędziana, Senatorska (od nr 2 do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 12), Szlachecka (numery 
parzyste od nr 2 do nr 130), Ukryta, Wołodyjowskiego, Zagłoby

672 1,32 1

9. Nowe Gulczewo ii ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 12), Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), Czarnieckiego, Heleny, Husarska (od nr 5 do nr 14), 
J. III. Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr 7), Magnacka, Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana (od nr 1 do nr 8), 
Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do nr 26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 131), Ułańska, Zbrojowa

607 1,19 1

10. cekanowo i ulice: Fiołkowa, Królewska, Książęca, Malinowa, Mazowiecka, Płocka, Polna, Północna, Wiejska, Wiśniowa 417 0,82 1

11. cekanowo ii ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, Chabrowa, Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, Konwaliowa, Lawendowa, Lazurowa, Leśna, 
Letnia, Ludowa, Malownicza, Miła, Myśliwska, Orzechowa, Piaskowa, Piesza, Poziomkowa, Promienna, Rumiankowa, Siewna, Spacerowa, 
Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa, Urocza, Ustronie, Zamkowa

550 1.08 1

12. Słupno i ulice: Cedrowa, Cisowa, Do Grodziska, Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Księżycowa, Leszczynowa, Magnoliowa, Ogrodowa, Sasanki, Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana, Żonkilowa, Żwirowa

466 0,91 1

13. Słupno ii ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, Calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Gryczana, Jaglana, Jałowcowa, Jastrzębia, Jaśminowa, 
Jesionowa, Korsarska, Krucza, Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, Nad Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, Sezamowa, Smocza, Sokola, 
Sowia, Śnieżki, Topolowa, Wierzbowa, Wronia, Zarzeczna, Zielona, Żeglarska, Żurawia

576 1,13 1

14. Słupno iii ulice: Aksamitna, Bałkańska, Brzozowa, Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, Majowa, Makowa, Miszewska, Piaski, Sosnowa, 
Studzienna, Świerkowa, Uskok, Wiosenna, Zaułek, Zielna

523 1,02 1

15. Słupno iV ulice: Akacjowa, Dębowa, Handlowa, Kościelna, Modrzewiowa, Różana, Warszawska, Wrzosowa, Zacisze 446 0,87 1

Numer 
obwodu 

głosowa-
nia

Granice okręgu wyborczego
Siedziba obwodowej 

komisji
wyborczej

Liczba 
miesz-

kańców w 
obwodzie 

głosowania

Numery 
okręgów 

wyborczych 
w granicach 

obwodu głoso-
wania

1. Bielino, rydzyno
Borowiczki-Pieńki ulice: ulice: Boczna, Borówkowa, Gajowa, Głęboka, Iglasta, Krakowska, Krzywa, Kupiecka, Liściasta, Lokalna, 
Łąkowa, Międzylas, Mokra, Perłowa, Piastowska, Poddębiec, Pszczela, Słowiańska, Wodna, Wspólna, Zakątek, Zbożowa

Świetlica Wiejska 
w Bielinie 
Bielino 23 

09-410 Płock

1033 1, 2

2. Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Migdałowa, Miętowa, Pogodna, Poprzeczna, Przytulna, 
Radosna, Rodzinna, Rymarska, Spokojna, Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna

wykowo

Szkoła Podstawowa im. 
Ziemi Mazowieckiej 

w Liszynie
ul. Wawrzyńca Sikory 19

09-410 Płock

768 3, 4

3. Barcikowo, Święcieniec, ramutowo, Mijakowo Szkoła Podstawowa  
im. Małego Powstańca 

w Święcieńcu
Święcieniec 10A
09-472 Słupno

559 5

4. Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław Świetlica Wiejska 
w Mirosławiu
Mirosław 23 

09-472 Słupno

441 7

5. Nowe Gulczewo i ulice: Basztowa, Bohuna (od nr 13 do nr 20),
Chocimska (od nr 6 do nr 8), Hajduczka, Hetmańska, Husarska (od nr 1 do nr 4), Kasztelańska, Ketlinga (od nr 8 do nr 19), Kmicica, 
Rogozińska, Ruciana (od nr 10 do nr 11), Rycerska, Rzędziana, Senatorska (od nr 2 do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 12), 
Szlachecka (numery parzyste od nr 2 do nr 130), Ukryta, Wołodyjowskiego, Zagłoby

PTHT Izobud
Nowe Gulczewo
ul. Ketlinga 19
09-410 Płock

672 8

6. Nowe Gulczewo ii ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 12), Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), Czarnieckiego, Heleny, Husarska (od nr 5 do 
nr 14), J. III. Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr 7), Magnacka, Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana  
(od nr 1 do nr 8), Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do nr 26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 
131), Ułańska, Zbrojowa

Autoserwis Mazowsze  
 Nowe Gulczewo  

ul. Skrzetuskiego 11
09-410 Płock

607 9

7. cekanowo i ulice: Fiołkowa, Królewska, Książęca, Malinowa, Mazowiecka, Płocka, Polna, Północna, Wiejska, Wiśniowa
cekanowo ii ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, Chabrowa, Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, Konwaliowa, Lawendowa, Lazurowa, 
Leśna, Letnia, Ludowa, Malownicza, Miła, Myśliwska, Orzechowa, Piaskowa, Piesza, Poziomkowa, Promienna, Rumiankowa, Siewna, 
Spacerowa, Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa, Urocza, Ustronie, Zamkowa

Gminny Ośrodek Kultury 
Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28a
Cekanowo

09-472 Słupno

967 10, 11

8. Słupno i ulice: Cedrowa, Cisowa, Do Grodziska, Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Kalinowa, Kasztano-
wa, Klonowa, Księżycowa, Leszczynowa, Magnoliowa, Ogrodowa, Sasanki, Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana, Żonkilowa, 
Żwirowa
Słupno ii ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, Calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Gryczana, Jaglana, Jałowcowa, Jastrzębia, 
Jaśminowa, Jesionowa, Korsarska, Krucza, Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, Nad Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, Sezamowa, 
Smocza, Sokola, Sowia, Śnieżki, Topolowa, Wierzbowa, Wronia, Zarzeczna, Zielona, Żeglarska, Żurawia

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej  

w Słupnie
ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

1042 12, 13

9. Słupno iii ulice: Aksamitna, Bałkańska, Brzozowa, Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, Majowa, Makowa, Miszewska, Piaski, 
Sosnowa, Studzienna, Świerkowa, Uskok, Wiosenna, Zaułek, Zielna
Słupno iV ulice: Akacjowa, Dębowa, Handlowa, Kościelna, Modrzewiowa, Różana, Warszawska, Wrzosowa, Zacisze

Urząd Gminy 
w Słupnie

ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno

969 14, 15

10. Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, Sambórz, Szeligi Świetlica Wiejska
 w Miszewku 

Strzałkowskim
09-472 Słupno

601 6

Podział 
Gminy Słupno 
na okręgi 
wyborcze
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Rozmowa z Andrzejem Pietrzakiem, radnym gminy i sołtysem wsi Mirosław

Nigdy nie było takich inwestycji

Mirosław, Gulczewo Stare, i Gulczewo 
to teraz jeden wielki plac budowy. czy 
pamięta Pan kiedy takie podobne in-
westycje były wcześniej w tych miej-
scowościach?
Panie redaktorze, na wstępie chciał-
bym przywitać i pozdrowić wszystkich  
Czytelników „Głosu Słupna”. Jestem 
mieszkańcem Mirosławia od urodze-
nia. Już przez prawie 60 lat mam oka-
zję obserwować jak wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym rozwija się także i moja 
mała ojczyzna. Niewątpliwie przez 
te wszystkie lata wymienione przez 
pana miejscowości bardzo się zmie-
niły. Kolejne lata przynosiły zmiany 
infrastrukturalne, jednak tak dużych 
inwestycji jakie są prowadzone obec-
nie nigdy tu nie było. Inwestycje na 
terenie naszego sołectwa w ostatnich 
kilkunastu latach można podsumować 
jako doraźne. Były to głównie prace 
realizowane na potrzeby utrzymania 
istniejącej już infrastruktury w szcze-
gólności drogowej i wodociągowej. Nie 
modernizowano jej ani nie rozszerzano. 
Dopiero budowa drogi Mirosław-Sta-
re Gulczewo wraz z całym zapleczem 
technicznym jest od wielu lat pierwszą 
poważną inwestycją na tym terenie. 
Swojego rodzaju potwierdzeniem mo-
ich słów była postawa samych miesz-
kańców, którzy do samego końca nie 
wierzyli, iż w naszym sołectwie zosta-
ną zrealizowane tak wielkie projekty. 
Pamiętam, jak ówczesny kandydat na 
Wójta, a obecnie Wójt Gminy Słupno 
Pan Marcin Zawadka na spotkaniach 
przedwyborczych obiecał mieszkań-
com sołectwa realizację tej inwesty-
cji. Kwitowano to niedowierzaniem 
i przedwyborczymi obietnicami. Tak 
naprawdę dopiero przybycie na teren 
pracy wielkich maszyn budowlanych i 
specjalistycznego sprzętu przekonało 
mieszkańców do tego, iż faktycznie 
omawiana inwestycja zostanie prze-
prowadzona. 
Dlaczego przez tyle lat na tym terenie 
działo się niewiele, żeby nie powie-
dzieć nic, choć jak wiemy warunki ku 
rozwojowi były sprzyjające? 
Nie można powiedzieć, iż na terenie 
naszego sołectwa przez ostatnie lata  
nie działo się zupełnie nic. Prowadzono 
pewne inwestycje, jednak tak jak już 

wspomniałem, były to bardziej prace 
doraźne w celu utrzymania istniejącej 
infrastruktury. Bezsprzecznie należy 
przyznać, iż na terenie wsi Mirosław, 
Gulczewo i Gulczewo Stare przez te 
wszystkie lata nie prowadzono poważ-
nych inwestycji. Wprowadzono swoje-
go rodzaju status quo, które spowo-
dowało, iż przez lata nasze sołectwo 
omijały nowe przedsięwzięcia. Nie bu-
dowano nowych dróg, nie poszerzano 
sieci wodociągowej, nie zwiększano 
ilości lamp oświetleniowych, zapomi-
nając zupełnie o kwestii kanalizacji. 
Bez wątpienia nie można tu mówić o 
inwestycjach na miarę możliwości na-
szej Gminy i zrównoważonego rozwoju 
jej wszystkich terenów.
Droga o której mówił Pan na począt-
ku jest wyłączona z ruchu, zwłasz-
cza w przypadku złych warunków 
atmosferycznych musi być trudno z 
dojazdem do posesji. czy mieszkań-
cy bardzo narzekają na uciążliwość z 
tego powodu?
 Niestety ubiegły rok był rokiem wy-
jątkowo deszczowym. Częste opady 
powodowały, iż prace budowlane sta-
wały się bardzo uciążliwe zarówno dla 
mieszkańców jak i samego wykonawcy. 
Padający deszcz potrafił niejednokrot-
nie w ciągu kilku godzin zalać wykopy, 
a na nieutwardzonej jeszcze drodze 
tworzyła się kilkunastocentymetrowa 
warstwa błota. Zdarzało się, iż  sytu-
acja była na tyle zła, że uniemożliwiała 
piesze przejście danego odcinka drogi. 
Jednak muszę przyznać a jednocześnie 
podziękować mieszkańcom, że byli na 
tyle wyrozumiali, że w imię przyszłych 
korzyści potrafili przetrwać ten okres, 
który na szczęście mamy już za sobą. 
Na jakim etapie jest obecnie budowa 
drogi i kiedy się zakończy? 
Odpowiadając na pana pytanie musze 
przypomnieć, iż czas realizacji inwe-
stycji o którą pan pyta został rozło-
żony przez poprzednią Radę Gminy na 
okres 4 lat. Obecna Rada wraz z Wój-
tem Marcinem Zawadką postanowiła 
znacząco przyspieszyć wszystkie prace 
inwestycyjne na terenie naszej Gminy, 
dzięki temu budowa drogi zakończy 
się już w lipcu bieżącego roku, czyli 2 
lata przed pierwotnie zakładanym ter-
minem jej ukończenia. Bez wątpienia 

jest to duże udogodnienie dla  miesz-
kańców sołectwa.
czy jest szansa na to, że w najbliż-
szym czasie powstanie wodociąg w 
Gulczewie? Na razie mówi się tylko o 
projekcie.
Uważam, iż inwestycja ta jest nie-
zwykle potrzebna z punktu widzenia 
mieszkańców Gulczewa, którzy w 
chwili obecnej korzystają ze starej, wy-
budowanej jeszcze w latach 70-tych, 
instalacji azbestowo-cementowej. Do 
końca maja będzie gotowy projekt 
tego wodociągu, a zaraz po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę Wójt Gminy 
Słupno planuje ogłosić przetarg w celu 
wyłonienia ewentualnego wykonawcy. 
Uwzględniając wszystkie terminy ad-
ministracyjne niezbędne do przygo-
towania i przeprowadzenia tego typu 
inwestycji, sadzę, iż budowa wodocią-
gu powinna rozpocząć się jeszcze na 
jesieni tego roku. 
za kilka miesięcy mamy nowe wybory 
samorządowe. Był Pan bliskim świad-
kiem poprzednich wyborów do rady i 
na wójta. Te ostatnie były zwłaszcza 
emocjonujące. Od początku był Pan 
w „ekipie” Marcina zawadki. Jak Pan 
wspomina tamte wybory i tamte dni?
Bez wątpienia był to czas dużych emo-
cji, wśród których dominowała nadzie-
ja i przeświadczenie, że każdy może 
kreować otaczającą go rzeczywistość. 
Wybory na Wójta Gminy Słupno prze-
biegały pod znakiem dużej niepewno-
ści. Nikomu nie znany wcześniej kandy-
dat, bez doświadczenia w samorządzie 
i wsparcia partii politycznych zdołał 
przekonać do siebie wyborców, zdo-

bywając mandat Wójta Gminy Słupno. 
Pomimo początkowych problemów 
związanych z brakiem porozumienia 
między Wójtem i Radą, ponowne wy-
bory pokazały, że kierunki zmian są 
właściwe. Zupełne przemodelowanie 
składu Rady Gminy uwidoczniło, że 
mieszkańcy oczekują merytorycznej 
pracy a nie ciągłych utarczek. Bez wąt-
pienia dało nam to nowe siły do działa-
nia i wiarę w to, że wspólnie jesteśmy 
w stanie zrobić więcej. 
Panie redaktorze, uczestnictwo w 
wyborach jest bardzo dużym prze-
życiem. Euforii wygranej towarzyszy 
jednocześnie uczucie bardzo dużej 

odpowiedzialności za wypowiedziane 
słowa, złożone obietnice i wykreowa-
ną wizję zmian. Praca społeczna i pia-
stowanie każdego mandatu wymaga 
dużej odpowiedzialności, poczucia mi-
sji społecznej, ale także bardzo dużej 
odporności psychicznej bo przecież nie 
wszyscy którzy oddali głos, to nasi wy-
borcy. Praca radnego pochłania każdy 
poświęcony jej czas, często ze stratą 
dla własnych pasji i zainteresowań, a 
co najgorsze dla rodziny i najbliższych. 
Daje jednak także niesamowite po-
czucie satysfakcji, szczególnie w sy-
tuacjach w których udało pomóc się 
naszym mieszkańcom.
Jak to się stało, że wygrał Pan w ubie-
głym roku na tak trudnym terenie, na 
którym poprzedni radny bez przerwy 
od kilkunastu lat piastował swój 
mandat. Jak Pan myśli czemu miesz-
kańcy postawili na nową osobę?
Dla mnie osobiście był to wybór między 
dwoma wizjami sprawowania manda-
tu radnego jak i dalszego rozwoju na-
szej Gminy. Między wizją szybszego i 
lepszego wykorzystania potencjału, 
jaki posiada Gmina Słupno, bardziej 
zrównoważonego rozwoju, bardziej 
otwartego sprawowania swojego 
mandatu, a wizją, którą przedstawił 
mój kontrkandydat. Bez wątpienia do 
wygranej przyczyniła się także moja 
praca na stanowisku sołtysa. Wydaje 
mi się, iż mieszkańcy dostrzegli moje 
zaangażowanie w sprawy wsi i sołec-
twa, ja także zawsze starałem się być 
otwarty i pomocny na ile to możliwe, 
choć zapewne nie ustrzegłem się i 
błędów, ale ten ich nie popełnia, kto 

nic nie robi. Najważniejsza z mojego 
punktu widzenia jest ciągła praca dla 
naszych mieszkańców, którzy obda-
rzyli mnie dużym kredytem zaufania, 
za który raz jeszcze bardzo dziękuję. 
Jakie plany ma Pan jako radny jeszcze 
w tej kadencji, Przed nami jeszcze po-
nad pół roku pracy, co chciałby Pan 
zrobić w tej kadencji w swoim okręgu 
wyborczym?
Pragnę przypomnieć, że jestem rad-
nym  od września ubiegłego roku, czyli 
od niespełna 9 miesięcy. Jak pan dosko-
nale wie, uzyskałem mandat w przed-
terminowych wyborach do Rady Gmi-
ny, kadencja tych radnych trwać będzie 

nieco ponad rok. Nie mówię tego celem 
usprawiedliwiania się, chciałbym jed-
nak uzmysłowić panu i Czytelnikom, 
że mam, czy też mamy, bo takich 
radnych jak ja jest wielu, tylko jedną 
czwartą z normalnego czasu trwania 
kadencji, na to aby wdrożyć pomysły 
i inicjatywy zarówno moje jak i miesz-
kańców. Pomimo tak krótkiego czasu 
jestem jednak przekonany, że uda mi 
się zrealizować założone cele. Tak jak 
już wspomniałem, ruszyła procedura 
budowy nowego wodociągu w Gulcze-
wie. Na finiszu jest już budowa drogi 
Mirosław-Gulczewo Stare. Mimo po-
stawionych już kilku lamp, chciałbym 
jeszcze bardziej „doświetlić” nasze 
sołectwo poprzez postawienie kilku 
dodatkowych lamp oświetleniowych. 
Podjąłem inicjatywę, której celem jest 
uregulowanie sytuacji związanej z bra-
kiem nazw ulic w naszym sołectwie. 
Po przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami okazało 
się, że zdecydowana większość z nich 
popiera uregulowanie tej sprawy, któ-
ra może z pozoru błaha, ma kluczowe 
znaczenie chociażby dla służb ratunko-
wych. Musi pan wiedzieć, że sołectwo 
które reprezentuję obejmuje duży ob-
szar, niejednokrotnie zdarzało się, że 
wzywane karetki pogotowia błądziły 
w poszukiwaniu właściwej posesji, na-
rażając oczekującego pomocy. Dlatego 
uważam, że uregulowanie tej sprawy 
jest niezbędne. Bez wątpienia będąc 
radnym w pełnej kadencji udałoby mi 
się zrobić dla mieszkańców mojego so-
łectwa zdecydowanie więcej.  Chciał-
bym zrealizować jeszcze bardzo wie-

le rzeczy, mam mnóstwo pomysłów, 
mieszkańcy zgłaszają wiele inicjatyw. 
Mam jednak świadomość, że czas bie-
gnie nieubłaganie i moja aktualna ka-
dencja dobiegnie końca za kilka miesię-
cy. Dlatego też chciałbym kandydować 
ponownie do Rady Gminy, ponieważ je-
stem przekonany, że przede mną wie-
le pracy, by Słupno było gminą, która 
przede wszystkim służy mieszkańcom, 
bez względu na poglądy i upodobania 
polityczne. 
Dziękuję za rozmowę i życzę realiza-
cji zamierzonych celów. 

rozmawiał: Andrzej wiśniewski 

Praca w Radzie Gminy to służba mieszkańcom.
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warto rozmawiać
Kwiecień i początek maja upłynęły pod 
znakiem spotkań wójta Marcina zawadki 
z mieszkańcami poszczególnych sołectw 
gminy Słupno. zebrania cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców, a dominującymi tematami spotkań  
w większości sołectw były drogi oraz  
komunikacja publiczna. 
Maraton zebrań wiejskich rozpoczął się 
5 kwietnia w Bielinie i Rydzynie, a zakoń-

czył się 8 maja w świeżo wyremontowanej 
świetlicy w Wykowie.  
Bielino, rydzyno   
Wójt Marcin Zawadka podczas zebrania 
przedstawił m.in. najważniejsze inwesty-
cje w tych miejscowościach a także plany 
na 2018 rok. Najwięcej pytań z sali doty-
czyło dróg. W Rydzynie trwa przebudowa 
drogi Płock - Rydzyno wraz z infrastruk-
turą, która ma się zakończyć na początku 
przyszłego roku. Wartość zadania to po-
nad 4 mln zł. Z kolei w Bielinie trwa prze-
budowa trasy Borowiczki-Pieńki - Bielino 
- Liszyno. Prace mają się zakończyć jeszcze 
w tym roku, a wartość zadania to ponad 
10,5 mln zł. 
Wójt podkreślił, że specjalistyczne  
laboratorium dokona badań dotyczących 
wszystkich inwestycji drogowych w gmi-
nie. Jeśli okaże się, że gdzieś parametry 
drogi są niezgodne z zapisami umowy, 
wykonawca poniesie konsekwencje,  
będzie też zobligowany do wykonania prac 
zgodnie ze szczegółową umową. Podczas 
spotkania zastępca wójta Agnieszka  
Ruclak przybliżyła zebranym m.in. szcze-
góły, dotyczące uchwalenia nowego sta-
tutu Gminy Słupno (poprzedni miał 11 lat) 
oraz podziału gminy na okręgi wyborcze.
Słupno
W poniedziałkowe popołudnie 9 kwietnia 
na spotkanie z wójtem zaproszeni zosta-
li mieszkańcy sołectw Słupno i Szeligi.  
Zebranie z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Gminy oraz kilkudziesięciu miesz-
kańców trwało dwie godziny. Wójt gminy 
przedstawił inwestycje, zrealizowane  
w latach 2015-2017 oraz plany na 2018 rok. 
Mieszkańcy pytali m.in. o remonty i mo-
dernizacje dróg, oświetlenie, możliwość 
skorzystania z dofinansowania przy wy-
mianie kotłów, komunikację miejską.
Borowczki - Pieńki 
Wielkim zainteresowaniem cieszyło się 
spotkanie z mieszkańcami Borowiczek 
– Pieniek (10.04). Niewielka świetlica 

wypełniła się po brzegi. Wójt przedsta-
wił prezentację, zawierającą inwestycje 
na terenie Borowiczek – Pieniek w latach 
2015-2017 oraz zamierzenia na 2018 rok. 
Mieszkańcy mieli wiele różnych pytań. 
Odpowiedzi, oprócz wójta, udzielali także 
przedstawiciele Urzędu Gminy oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Dariusz Kępczyń-
ski. Dyskusja dotyczyła m. in. budowanych 
i planowanych dróg, oświetlenia, kanaliza-

cji, wodociągów, potrzeby budowy nowego 
placu zabaw. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się temat wywłaszczeń pod bu-
dowę drogi Borowiczki-Pieńki – Liszyno, 
która ruszy jeszcze w tym roku. Zebrani 
pytali o dotacje na wymianę kotłów oraz 
o możliwość uzupełnia świetlicy wiej-
skiej o łazienkę. Wójt zapowiedział także,  
że możliwe będzie zwiększenie częstotli-
wości połączeń komunikacyjnych.
Barcikowo
Niespełna tydzień później Marcin Zawad-
ka spotkał się z mieszkańcami Barcikowa. 
Omówiono tematy związane z tutejszym 
sołectwem. Zebrani dowiedzieli się rów-
nież o realizowanych największych gmin-
nych inwestycjach, jak choćby o przebu-
dowie dróg w ramach projektu Arkadia 
Mazowiecka. Przedstawione zostały tak-
że nowe projekty prowadzone przez GOPS.  
Między innymi Klub Integracji Społecznej 
adresowany do 40 bezrobotnych. Zapla-
nowano cykl szkoleń pod ich potrzeby.  
Natomiast we wrześniu w GOPS-ie przewi-
dziane są usługi medyczne, rehabilitacja, 
teleopieka dla 15 osób niesamodzielnych 
oraz ich opiekunów. Z zainteresowaniem 
spotkał się również temat wakacyjnych 
półkolonii dla dzieci z terenu gminy Słup-
no. Przewidziane są one przez 4 tygodnie 
lipca dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci 
przez 8 godzin dziennie zapewnione będą 
miały zajęcia, wycieczki oraz atrakcje,  
a do tego wyżywienie. 
Mieszkańcy Barcikowa podsunęli pomysł, 
by zorganizować w gminie listy chętnych 
na usługi kominiarskie. W przypadku za-
mówienia wizyty kominiarza do jednego 
gospodarstwa koszty jego dojazdu są 
bardzo wysokie. Tymczasem konserwacja 
przewodów kominowych jest niezbędna 
dla zachowania bezpieczeństwa. Wójt 
gminy zadeklarował pomoc w tej sprawie. 
cekanowo
Kolejne spotkanie wójta z mieszkańca-
mi odbyło się w Cekanowie. W Gminnym 

Ośrodku Kultury omawiane były tematy 
związane z sołectwem. Zebrani dowie-
dzieli się m.in. o inwestycjach planowa-
nych w sołectwie w tym roku. A są to m.in. 
budowa sieci wodociągowej w ul. Królew-
skiej, wykonanie nawierzchni z destruktu 
na ul. Biedronki, ul. Stokrotki i ul. Malow-
niczej. Pojawi się też oświetlenie uliczne  
na ul. Fiołkowej, ul. Biedronki, ul. Tęczowej, 
ul. Letniej, ul. Malowniczej, ul. Stokrotki,  

ul. Lawendowej i ul. Uroczej. 
Z sali do wójta oraz pracowników Urzędu 
Gminy padło wiele pytań. Dotyczyły m.in. 
remontów dróg, komunikacji autobuso-
wej, czy też zwiększenia bezpieczeństwa 
pieszych na drodze krajowej nr 62 biegną-
cej przez Cekanowo. 
Na spotkanie przybyli także radni gminni: 
Andrzej Pietrzak, Piotr Węgliński, Mał-

gorzata Sawicka, Paweł Baranowski oraz 
Jarosław Szałkowski. Mieszkańcy Cekano-
wa poznali również nowych dzielnicowych. 
Na zakończenie wszyscy zebrani otrzymali 
ankiety przygotowane przez Urząd Gminy 
w Słupnie, dotyczące poprawy komunika-
cji na terenie gminy.
Sambórz, Mijakowo 
17 kwietnia Marcin Zawadka spotkał się 
z mieszkańcami Samborza i Mijakowa. 
Przedstawił gminne inwestycje w latach 
2015-2018, także w Samborzu i Mijakowie. 
Mieszkańcy obu miejscowości wskazywa-

li potrzebę remontu kilku dróg, budowy 
chodników, pytali o możliwość budowy 
świetlicy w Samborzu oraz komunikację. 
Dopytywali także o planowaną w tym 
roku ścieżkę pieszo-rowerową z Miszew-
ka Strzałkowskiego do Święcieńca, która 
znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo. 
Przetarg na jej budowę ma być ogłoszo-
ny już lada chwila. Skarbnik gminy Beata 
Łapiak wyjaśniła szczegóły dotyczące 
emisji obligacji gminnych, z których środki 
są przeznaczone na przyspieszenie wielu 
ważnych inwestycji. Zaznaczyła, że me-
todę taką stosują od lat np. Płock, powiat 
płocki oraz gminy powiatu płockiego i że 
w żadnym stopniu obligacje nie zagraża-
ją stabilności finansowej gminy. Z kolei  
zastępca wójta Agnieszka Ruclak przed-
stawiła zebranym najnowsze zmiany 
związane z okręgami i obwodami wybor-
czymi. W spotkaniu wzięli udział także 
radni: Tomasz Piórkowski, Marcin Gorze-
lany, Paweł Baranowski i Piotr Węgliński.
Święcieniec, ramutowo
Kolejne spotkanie zorganizowano dla 
mieszkańców Święcieńca i Ramutowa.   
W tym roku największą inwestycją, doty-
czącą m.in. mieszkańców tych miejscowo-
ści jest ścieżka pieszo-rowerowa Miszew-
ko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż 
drogi powiatowej. Planowany koszt to  
2 mln zł. Gmina czeka na pozwolenie na 
budowę. W tym roku kosztem ponad  
110 tys. zł zostanie wyremontowana także 
remiza strażacka w Święcieńcu. Dyskusja 
dotyczyła też komunikacji na terenie gmi-
ny, planowanych w lipcu półkolonii dla 
dzieci w wieku 6-12 lat, projektów GOPS
-u, możliwości zatrudnienia w brygadzie 
remontowo-budowlanej podlegającej 
Urzędowi Gminy.
Miszewko
23 kwietnia wójt gminy Słupno spotkał 
się z mieszkańcami Miszewka – Stefany 
oraz Miszewka Strzałkowskiego. W Mi-

szewku – Stefany głównym tematem 
była wyczekiwana przez mieszkańców 
ścieżka pieszo – rowerowa. Uczestnicy 
spotkania sygnalizowali także potrzebę 
poprawy połączenia z Płockiem, wypełnili 
też ankiety, przygotowane przez gminę na 
ten temat. Sporym zainteresowaniem cie-
szył się także temat półkolonii dla dzieci  
w wieku 6-12 lat z terenu gminy. Z kolei  
w Miszewku Strzałkowskim dyskusja do-
tyczyła m.in. poprawy nawierzchni boiska, 
transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Święcieńcu, nauki pływania, auta dla 

miejscowej jednostki OSP.
Liszyno
Dzień później Marcin Zawadka był już  
w Liszynie. Przedstawił prezentację, opi-
sującą inwestycje na terenie tej miejsco-
wości w latach 2015-2017 oraz zamierze-
nia na 2018 rok. O swoich działaniach od 
września 2017 r. opowiedział także radny 
Jarosław Śliwiński.
Mieszkańcy pytali m.in. o drogi (Pogod-
ną, Jagiellońską, Poprzeczną, Pocztową), 
gaz, komunikację, wodociągi, oświetlenie.  
Z informacji, uzyskanych w PGNiG wynika, 
że możliwe będzie doprowadzenie gazu do 
posesji przy ul. Sikory jeszcze w połowie 
tego roku. Z kolei budowa ul. Jagiellońskiej 
ma się zakończyć najpóźniej do połowy 
grudnia 2018 r. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali ankiety, dotyczące komunikacji 
w gminie.
Mirosław, Stare Gulczewo
Spotkanie w Mirosławiu odbyło się tuż po 
długim majowym weekendzie. Podobnie 
jak w innych sołectwach wójt przedsta-
wił prezentację, opisującą inwestycje  
w tych miejscowościach w latach 2015-2017 
oraz zamierzenia na bieżący rok. Zebrani 
dyskutowali m.in. o budowie drogi Miro-
sław – Gulczewo, która ma być gotowa już  
w końcu lipca tego roku. Mieszkańcy inte-
resowali się także planowanym wodocią-
giem, sprawami kanalizacji i komunikacji 
oraz szczegółami jesiennych wyborów. 
Prosili także o destrukt na jedną z dróg. 
Mieszkańcy również wypełniali ankiety, 
dotyczące komunikacji publicznej. 
wykowo 
Do pięknej, świeżo wyremontowanej 
świetlicy przyszło kilkadziesiąt osób. 
Wójt przedstawił prezentację, opisującą 
inwestycje w Wykowie w latach 2015-
2017, mówił też o planach na 2018 rok. 
Przedstawiciele urzędu mówili także 
m.in. o budowie dróg, planach komunikacji,  
lipcowych półkoloniach dla dzieci z terenu 

gminy, możliwości zdobycia pracy w bry-
gadzie budowlanej, podlegającej pod urząd 
gminy. Współgospodarzem spotkania był 
radny z Wykowa Janusz Szenk, dotarli 
także inni radni: Małgorzata Sawicka,  
Jarosław Śliwiński, Andrzej Pietrzak  
i Paweł Baranowski. Na zakończenie 
uczestnicy otrzymali ankiety, dotyczą-
ce komunikacji w gminie. Wykowo było 
ostatnim akordem wiosennych spotkań 
wójta z mieszkańcami gminy. 

MS, Aw

Mieszkańcy Święcieńca i Ramutowa spotkali się z wójtem w szkole podstawowej

Spotkanie z mieszkańcami Liszyna 

wydarzenia
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WSPOMNIENIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Nieznany bohater z Mirosławia 
Stanisław Jankowski był żołnierzem 
polskich legionów podczas wojny z bol-
szewikami. Dopiero w wolnej Polsce, 
w maju 1991 roku, został odznaczony 
krzyżem za udział w wojnie 1918-1921 i 
awansowany do stopnia podporucznika. 
Pan Stanisław zaszczytów nie doczekał, 
zmarł cztery miesiące wcześniej w wie-
ku 93 lat.  
Dziś pani Grażyna Kowalczyk z Mirosła-
wia, wnuczka Stanisława Jankowskiego,  
przechowuje pamiątki po dziadku jak 
cenne relikwie. W stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę postanowi-
ła się z nami podzielić wspomnieniami,  
po raz pierwszy publicznie. 
Stanisław Jankowski urodził się w paź-
dzierniku 1898 roku w Miszewku Stefa-
ny. Po powrocie z wojny polsko – bolsze-
wickiej ożenił się, zajął się rolnictwem  
i osiadł w Mirosławiu, gdzie mieszkał  
aż do śmierci. Miał troje własnych dzieci 
i jedną kuzynkę na wychowaniu, której 
mama zmarła przy porodzie.  
Jako młody chłopak wstąpił do wojska  
i pojechał na wschód, na tereny dzisiej-
szej Ukrainy, by walczyć z bolszewikami.  
Jak mówi pani Grażyna (dla  znajomych  
i rodziny Ela) dziadek nie był jedynakiem 
na wojnie z terenów dzisiejszej gminy 
Słupno. Jego towarzyszami broni w tej 
wojnie byli też Mikołaj Machowski z Gul-
czewa oraz Jan Jakubowski z Cekanowa. 
Spotkanie z wodzem 
Pan Stanisław służył najpierw pod  
dowództwem Rydza Śmigłego potem 
Michała Roli Żymierskiego. Podczas 
walk w okolicach Lwowa został ranny, 
dostał postrzał w lewę ramię, którego 
niedowład miał już do końca życia. Był 
inwalidą wojennym. Ale to dopiero po 
wojnie z bolszewikami miał zaszczyt  
i honor osobiście poznać marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który gościł pod Płockiem. 
- W Zągotach mieliśmy wuja, nazwał się 
Józef Sieradzki, który znał się z Piłsudskim, 
razem służyli w wojsku, odwiedzali się. 
Pewnego dnia po wojnie, wuj przyjechał 
po dziadka i zabrał go do swojego domu, 
gdzie właśnie gościł marszałek. Wuj chciał 
przedstawić dziadka Piłsudskiemu, jako 
jego byłego żołnierza. Dziadek bardzo mile 
zawsze wspominał tę wizytę. Potem jesz-
cze raz spotkał marszałka, podczas jakie-
goś święta i defilady w Płocku – wspomina 
pani Grażyna.  
W czasach PRL nie świętowano wojny  
z bolszewikami, nie honorowano żoł-
nierzy z legionów. Sytuacja zmieniła się 
dopiero po roku 1989, po upadku komu-
nizmu, ale wtedy żołnierzy Pisłudskiego 
żyła już zaledwie garstka. 
wojenne wspomnienia
Pan Stanisław do końca życia wracał 
wspomnieniami do czasów wojny z bol-
szewikami. Aż do śmierci był sprawny 
umysłowo.   
 - Bardzo lubił gawędzić i wspominać 

czasy wojaczki. Potrafił całymi godzina-
mi opowiadać o tamtych wydarzeniach. 
Miał bardzo dobrą pamięć, aż do śmierci 
w wieku 93 lat umysł miał w porządku. 
Wspominał często jak było ciężko na 
wojnie, kiedy jechali wagonami na tereny 
dzisiejszej Ukrainy, było głodno i chłodno. 
Mamy kuzyna, który studiował historię  
i potrafił godzinami słuchać dziadka  
i wypytywać o różne rzeczy – mówi pani 
Grażyna.   
Stanisław Jankowski zmarł 16 stycznia 
1991 roku. A w maju tego samego roku 
pod dom w Mirosławiu zajechała woj-
skowa delegacja, która chciała odzna-
czyć pana Stanisława krzyżem za udział 
w wojnie 1918-1921 oraz awansować  
ze stopnia szeregowego do stopnia pod-
porucznika. Odznaczenie nadane zostało 
przez prezydenta Lecha Wałęsę. 
- Przyjechali do domu, pytali o dziadka.  
Powiedziałam, że dziadek już nie żyje. 
Wsiedli z powrotem do samochodu i dłu-
go rozmawiali. Potem wyszli i przynieśli 
mi order i postanowienie na papierze  
o awansie w ozdobnej teczce. Powiedzie-
li, że im już się nie przyda, a my będziemy  
mieć pamiątkę – wspomina wnuczka  
Stanisława Jankowskiego.   
córka marszałka 
Z Mirosławiem, dziadkiem Jankowskim 
i marszałkiem Józefem Piłsudskim jest 
związana jeszcze jedna historia, o której 
dziś mało, kto wie. Otóż – jak twierdzi 
Grażyna Kowalczyk – tuż przed wybu-
chem drugiej wojny światowej w Miro-
sławiu na krótko gościła córka marszał-
ka, Jadwiga, która była pilotem Wojska 
Polskiego. 
- W sierpniu 1939 roku przyleciała dwupła-
towcem do Imielnicy. Wylądowała koło 
kościoła, a dziedzic Sztembart z Gulcze-
wa posłał po nią konie. Akurat tego dnia  

w Mirosławiu była potańcówka i córka 
marszałka na krótko przyjechała ubra-
na w mundur wojskowy – twierdzi pani  
Grażyna. 
Podzielcie się historią 
W stulecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę warto poznać nie tylko tą 
wielką historię, ale i te małe historie lo-
kalne z własnego podwórka, z własnej 

miejscowości. Szanowni Czytelnicy! 
Jeśli znacie ciekawe historie dotyczące 
swojej rodziny lub swoich miejscowości 
z tamtego okresu, podzielcie się tym 
z innymi, napiszcie do nas. Najciekaw-
sze z nich opiszemy na łamach „Głosu 
Słupna”.  

Andrzej wiśniewski

Stanisław Jankowski 

Krzyż za udział w wojnie 1918-1921 i legitymacja z podpisem prezydenta Lecha Wałęsy 

Zawieszenie polskiej flagi na murach Berlina w maju 1945 roku. 

Pani Grażyna Kowalczyk z dumą prezentuje pamiątki po dziadku 

Biało – czerwona. Skąd się wzięła?
Niedawne majowe święta, rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień 
Flagi narodowej wprowadziły nas w  
wielkie obchody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  Decyzją 

premiera Mateusza Morawieckiego na 
wszystkich budynkach administracji 
państwowej flagi państwowe pozosta-
ną do końca roku.  A czy wiemy skąd w 
ogóle wzięły narodowe barwy? 

Niedawno obchodzone święto flagi pol-
skiej istnieje zaledwie 14 lat. Powołano 
je w  2004 r. stosowną ustawą  w celu 
uhonorowania flagi polskiej, najważniej-
szego z symboli narodowych. Inne sym-

bole to godło i hymn.
Zgodnie z definicją, flaga to fragment 
tkaniny, który przymocowany do drzew-
ca może zawierać godło lub inne symbo-
le.  Flaga jest znakiem rozpoznawczym, 
jest symbolem państwa, może być tak-
że symbolem organizacji politycznych, 
społecznych, kościelnych, sportowych. 
Kolory polskiej flagi to czerwień (symbo-
lizująca ofiarę krwi poniesioną w walce 
w obronie kraju) oraz biel (oznacza ona 
wodę, a w zakresie wartości duchowych 
czystość i niepokalanie). Barwy polskiej 
flagi, wywodzą się z kolorystyki godeł 
używanych przez książąt piastowskich 
a następnie królów polskich, którzy na 
swych sztandarach umieszczali białe 
orły na tle czerwonym. 
Ustanowienie białego orła na tle czer-
wonej tarczy jako godła zawdzięcza-
my królowi Polski  Przemysłowi II (XIII 
wiek). Jego spuściznę umocnił jego 
duchowy spadkobierca, kolejny król z 
dynastii Piastów - Władysław Łokietek 
(XIII-XIV wiek). W czasach Łokietka ry-
cerstwo Polski używając chorągwi z or-
łem na białym tle walczyło z Zakonem 
Krzyżackim, zwyciężając go w bitwie 
pod Płowcami (1331 r.). Przez kolejne 
400 lat kolejni królowie używali godła 
przedstawiającego orła na czerwonym 
tle. 
Na początku XX  wieku doszło po raz 

pierwszy do rozdzielenia flagi i godła. 
Gdy Polska odzyskała niepodległość 
w 1918 r. pojawiła się konieczność for-
malnego określenia wyglądu symboli 
narodowych. Pierwszego sierpnia 1919 
r. sejm uchwalił ustawę o godle i bar-
wach Rzeczpospolitej Polskiej, które 
określały wygląd flagi i godła. Wtedy 
to ustalono  dokładną kolorystykę i 
proporcje flagi państwowej, które w 
zbliżonej formie obowiązują do dziś. 
Co ciekawe, w tamtym czasie Mazurek 
Dąbrowskiego nie był jeszcze hymnem 
państwowym, a poza nim śpiewano 
pieśni: „Bogurodzicę”, „ Boże coś Pol-
skę” i „Rotę”.
W kolejnych latach godło, jak i flaga 
podlegały zmianom, często podpo-
rządkowanym realiom politycznym. 
Przykładowo: orzeł polski stracił na 
przeszło 40 lat koronę. 
Wspomnijmy też bohaterstwo polskich 
żołnierzy z Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki, którzy 2 maja 1945 
roku, walcząc w Berlinie z oddziałami  
niemieckimi umieścili biało-czerwone 
flagi na Kolumnie Zwycięstwa oraz na 
budynku Reichstagu w Berlinie. Jednym 
z nich był Kazimierz Otap - płocczanin.

Michał Korwin – Szymanowski
Klub Miłośników Historii i Tradycji 

Gminy Słupno
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głos

SŁUPNA
Słyszalny w całej gminie!

Zareklamuj się
na festynie 

w Wykowie!

Reklama w „Głosie Słupna”
•	 Co miesiąc bezpłatne wydanie gazety
•	 Najważniejsze wydarzenia z gminy
•	 Jesteśmy prawie w każdym domu
•	 Promocyjne ceny ogłoszeń
•	 Rabaty dla stałych klientów
•	 Projekty reklam – gratis

Zamów już dziś - e-mail: gazeta@slupno.eu;  tel. 728 522 877 albo (24) 386 27 58

Zareklamuj	się	na	festynie		w	Wykowie!	
	

Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 Słupno	 z/s	 w	 Cekanowie	
poszukuje	 partnerów	 i	 wystawców	 na	 festyn	 gminny	
DISCO	BOISKO,	który	odbędzie	się	23	czerwca	na	stadionie	
w	Wykowie.	Oferujemy	 stoiska	 handlowe	 i	 prezentacyjne	
dla	 firm	 produkcyjnych,	 usługowych	 i	 handlowych.	
Wystawcom	 i	 sponsorom	 oferujemy	 ponadto	 bezpłatną	
promocję	 w	 materiałach	 reklamowych,	 spotach	
telewizyjnych,	 w	 mediach	 społecznościowych	 oraz	 na	
łamach	miesięcznika	samorządowego	„Głos	Słupna”		

ZAPRASZAMY	DO	WSPÓŁPRACY	
	

Kontakt:	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Cekanowie		

ul.	Królewska	28a	

Tel.	24	386‐27‐55,	24	386‐27‐56	
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DISCO	BOISKO,	który	odbędzie	się	23	czerwca	na	stadionie	
w	Wykowie.	Oferujemy	 stoiska	 handlowe	 i	 prezentacyjne	
dla	 firm	 produkcyjnych,	 usługowych	 i	 handlowych.	
Wystawcom	 i	 sponsorom	 oferujemy	 ponadto	 bezpłatną	
promocję	 w	 materiałach	 reklamowych,	 spotach	
telewizyjnych,	 w	 mediach	 społecznościowych	 oraz	 na	
łamach	miesięcznika	samorządowego	„Głos	Słupna”		

ZAPRASZAMY	DO	WSPÓŁPRACY	
	

Kontakt:	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Cekanowie		

ul.	Królewska	28a	

Tel.	24	386‐27‐55,	24	386‐27‐56	



MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | maj/czerwiec 2018 ROK 9informacje z gminywydarzenia

10 LAT STANICY FLIS W LISZYNIE            

Jubileuszowy sezon wodniacki rozpoczęty

KIERMASZ OGRODNICZY I KONCERT  DLA MIESZKANCÓW 

wanda przyniosła słońce  
Pod koniec kwietnia przed Urzędem Gmi-
ny dla naszych mieszkańców zagrał kulto-
wy polski zespól rockowy wanda i Banda.  
zabawę mieszkańcom popsuła nieco pogoda, 
ale wanda Kwietniewska potrafiła rozgrzać 
zziębniętą publiczność. 
26 kwietnia po południu przed Urzędem Gmi-
ny zrobiło się piknikowo. Na parkingu zor-
ganizowano wiosenny kiermasz ogrodniczy. 
Obok można było podziwiać prace plastyczne 
uczniów ze szkół gminnych, a jako że pogoda 
nie rozpieszczała, można było również posilić 
się ciepłym (i darmowym) bigosem serwowa-
nym przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Uwaga przybyłych miesz-
kańców skupiona była na scenie, gdzie ocze-
kiwano niecierpliwie na występ legendarnej 
gwiazdy polskiego rocka Wandy Kwietniewskiej  
z zespołem.  Przed nimi  wystąpił, dobrze  
znany w Słupnie, płocki zespół Vataha na czele 
z wokalistką Kasią Wachol, mieszkanką naszej 
gminy. Zespół zagrał swoje znane utwory, jak  
i nowsze propozycje. 
Zanim to jednak nastąpiło na scenie zapre-
zentowali się młodzi oraz całkiem mali artyści  
z naszej gminy, począwszy od przedszkola-
ków, poprzez wykonawców ze szkół gminnych,  
a kończąc na młodzieżowym zespole „Qltural-
ni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie. 
wulkan energii 
Niestety podczas koncertu zespołu Vataha nad 
Słupnem rozszalała się prawdziwa deszczowa 
nawałnica i zabawę trzeba było przerwać na 
jakiś czas. Kiedy przestało padać zespół do-
kończył koncert i przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru. Wraz z jej wejściem na scenę nad 
Słupnem znowu zaświeciło słońce. Wanda 
Kwietniewska jest jak wino, im starsza tym 
lepsza. Na scenie jest prawdziwym wulkanem 
energii, ciągle potrafi porywać publiczność, 
mimo, że w tym roku obchodzi 35-lecie zespo-
łu Wanda i Banda. W 1983 roku po raz pierwszy 
zaśpiewała swój pierwszy hit „Nie będę Julią” 
- Moja żywiołowość jest na stałym poziomie 
przez te wszystkie lata, bo nie umiem śpiewać 
nie ruszając się przy tym. Moi muzycy grają na 
bardzo wysokim poziomie i występowanie razem 
sprawia nam wielką przyjemność. Ludzie to czu-

ją, to się przekłada na nich, może, więc dlate-
go tak fajnie jest to przyjmowane. Nie jest tak,  
że artyści zawsze grają w Warszawie, w sali 
kongresowej. W większości gra się koncerty  
w takich małych miejscowościach jak Słupno. 
Sztuką jest zagrać tak samo dla trzystu osób, jak  
i dla trzystu tysięcy. Jak zawsze gram tak samo,  
na sto procent – powiedziała po koncercie przed 
kamerami infoPłock TV.  
Konkursy, konkursy…
Impreza było okazją do rozstrzygnięcia kil-
ku konkursów i wręczenia nagród przez wójta  
Marcina Zawadkę. Z okazji Dnia Ziemi Urząd 
Gminy Słupno zorganizował konkurs „Mój 
eko-ogród”. Wzięli w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych z gminy Słupno oraz 
przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola  
„Niezapominajka” w Słupnie. Patronat hono-
rowy nad konkursem objął Marcin Zawadka 
– Wójt Gminy Słupno. Przedmiotem konkursu 
było wykonanie pracy z materiałów ekologicz-
nych i surowców wtórnych w sposób bezpiecz-
ny, funkcjonalny i użyteczny. 
Za najpiękniejszą pracę jury uznało propozy-
cję konkursową uczniów Szkoły Podstawowej  
w Święcieńcu. Jej autorami są: Oliwia Cyls, 
Adam Cyls, Alan Kopeć, Seweryn Kopeć, Amelia 
Drajkowska. Prace wykonali pod okiem nauczy-
cielki Katarzyny Porębskiej. Razem wyczarowa-
li bajeczny ogród z wykorzystując plastikowe 
butelki, łyżki, widelce, noże, słomki, korki od 
butelek, pudełka po lekach, patyczki po lodach, 
styropian, metal, słomę, ryż, siano, wełnę. 
Jury doceniło również wkład pozostałych 
uczestników, przyznając wszystkim równo-
rzędne wyróżnienia: uczniom ze Szkoły Pod-
stawowej w Święcieńcu, drużynie z Samorządo-
wego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie, 
Szkoły Podstawowej w Słupnie i Szkoły Pod-
stawowej w Liszynie. 
Na konkurs dla dzieci i młodzieży „Słupno. 
Jesteś u siebie” zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Cekanowie wpłynęło  
40 prac. W kategorii film wygrała Maja Cybul-
ska, a w kategorii praca plastyczna - Oliwia 
Pietrzak. Z kolei wyróżnienia odebrały Zuzanna 
Popowska i Nikola Waszkiewicz (film). 

Aw, MS

Już po raz dziesiąty w stanicy wod-
niackiej FLiS w Liszynie nastąpiło uro-
czyste otwarcie sezonu dla żeglarzy i 
wodniaków z gminy Słupno i okolic. 
impreza przyciągnęła sporo miłośni-
ków rekreacji i turystyki wodnej. 
Stanica wodna FLIS przy Wiśle w Li-
szynie ma już dziesięć lat. Z tej okazji 
12 maja zorganizowano uroczyste pod-
niesienie bandery i otwarcie sezonu 
wodniackiego w stanicy Flis i w Płockim 
Okręgowym Związku Żeglarskim.   
- Dziesięć lat temu na tym ternie było 
ściernisko, jak w piosence, chwasty, doły, 
a nawet wysypisko śmieci. Grupa społecz-
ników powołała stowarzyszenie wodnia-
ków, gmina zakupiła teren i przekazała 
nam w użytkowanie. W zagospodaro-
waniu terenu pomagały członkom sto-
warzyszenia płockie firmy. W ten sposób 
powstało miejsce wypoczynku także dla 
mieszkańców gminy i gmin sąsiadujących 
– nie krył satysfakcji Zdzisław Borow-
ski prezes Stowarzyszenia Wodniaków 
Gminy Słupno „Flis”, który zaprosił 
wszystkich przybyłych na cykliczne im-
prezy w stanicy organizowane w tym 

roku: Dzień Dziecka (3.06), Wianki wiśla-
ne (22.06), Spływ wodniacki Czerwińsk
-Liszyno (7.07), II Święto Wisły (7.08), 
Regaty żeglarskie i wyścigi kajakowe 
o Puchar Wójta Gminy Słupno i puchar 
Prezesa Stowarzyszenia FLIS. Do końca 
kwietnia będą trwać też turystyczne 
spływy kajakowe rzeką Wisłą i rzeką 
Bzurą na różnych trasach.  
 - Chciałem pogratulować prezesowi 
Zdzisławowi Borowskiemu tego dziesię-
ciolecia bo to duży sukces. Spotykamy 
tutaj się często na różnych imprezach, ta 
zatoka żyje, spotykają się tutaj wodniacy. 
Stanica Flis to kolejne miejsce na płockiej, 
środkowej Wiśle, gdzie można wpłynąć, 
zacumować i miło spędzić czas w coraz 
liczniejszym gronie. Płock i okolice zaczy-
nają żyć Wisłą i to jest nasz wspólny suk-
ces - powiedział Paweł Śliwiński prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Płocka. 
Nie zabrakło również akcentów patrio-
tycznych związanych z setną rocznicą 
odzyskania niepodległości.  - Ten rok 
jest rokiem szczególnym dla Polaków, 
to setna rocznica odzyskania niepodle-
głości. Dla żeglarzy to też bardzo ważne, 

bo dzięki temu możemy pływać dumni 
pod polską banderą na akwenach całe-
go świata – mówił Patryk Romanowski 
prezes Płockiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego.
Dziesięciolecie stanicy zbiega się w 
czasie z czterdziestoleciem płockie-

go Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, stąd obecność również 
w Liszynie ratowników z Płocka, któ-
rzy jak zwykle apelowali o ostrożność i 
zachowanie bezpieczeństwa na wodzie, 
tym bardziej, że Wisła w okolicach Li-
szyna jest bardzo trudna i wymagająca 

dla żeglarzy i wodniaków. Życzenia na 
ręce prezesa Zdzisława Borowskiego 
składali przedstawiciele klubów żeglar-
skich i wodniaków z Płocka. Wszystkim 
wodniakom życzymy, żeby wiatry były 
pomyślne i nie zabrakło stopy wody pod 
kilem.                         Andrzej wiśniewski    

Koncerty Wandy Kwietniewskiej zawsze są energetyczne

Na scenie zespół Kulturalni z GOK-u w Cekanowie  

Uroczystość podniesienia bandery

Laureaci konkursu „Słupno. Jesteś u siebie” otrzymali nagrody z rąk wójta Marcina Zawadki  
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Przedszkolaki i emeryci, kobiety i 
mężczyźni, początkujący i zaawan-
sowani. Każdy mógł wziąć udział w 
tradycyjnym Biegu wiosny w ramach 
akcji „Słupno biega”. Spośród wszyst-
kich uczestników biegu wylosowa-
liśmy szczęśliwca, który otrzymał 
rower ufundowany przez Stowarzy-
szenie Nasza Gmina Słupno. 

Piękna sobotnia pogoda zachęcała do 
biegania i rekreacji na świeżym powie-
trzu. Jeśli dodamy do tego malowni-
cze nadwiślańskie tereny w Liszynie 
i nagrody, to nogi same rwały się do 
biegów. W tym roku Bieg Wiosny zor-
ganizowaliśmy w Liszynie, a startowa-
liśmy ze stanicy wodnej „Flis”. Na star-

cie stanęło ponad stu uczestników na 
dwóch dystansach 3 i 8 km. Najmłodsi 
mogli wystartować w Biegu Smerfa. 
Osobna kategoria była dla zawodni-
ków z kijkami (nordic walking). Spora 
grupa startujących to amatorzy biega-
nia, którzy zawsze biorą udział w Biegu 
Wiosny w Słupnie, ale byli też liczni de-
biutanci, w tym pracownicy jednostek 

gminnych, a nawet radni. Tradycyjnie 
na bieganie do Słupna przybyła liczna 
grupa zawodników z gminy Bodzanów. 
Do stanicy w Liszynie przyjeżdżały 
całe rodziny, bo oprócz zmagań spor-
towych były również atrakcje dla dzie-
ci, dmuchańce, grill, stoiska z napojami 
i dobra muzyka. 

Sygnał do startu dał głośnym wy-
strzałem wójt Marcin Zawadka. A 
walczyć było o co, bo nie tylko o na-
grody pieniężne i rzeczowe, ale też o 
rower, który miał szanse wygrać każdy 
z uczestników biegu. Po zakończeniu 
biegów „sierotka” ze szklanej urny 
wylosowała numer startowy, którego 
właściciel otrzymał tę wspaniałą na-
grodę, a okazał się nim jeden z miesz-
kańców Słupna, Witold Kowalczyk, 
który jak zdradził nam w kuluarach, po-
siada dwudziestoletni rower, który już 
odmawiał posłuszeństwa, także na-
groda okazała się niezwykle potrzebna 
i trafiona. Rower został zakupiony ze 
składek członków Stowarzyszenia Na-
sza Gmina Słupno, a wręczył ją członek 
Stowarzyszenia, radny gminy Jarosław 
Śliwiński, mieszkaniec Liszyna. Warto 
dodać, że zwycięzca biegu głównego 
na 8 km, Artur Kamiński z Płocka uzy-
skał bardzo dobry czas: 27 minut 45 
sekund. 

wyniki:
Dystans 8 km – mężczyźni 
1. Artur Kamiński 
2. Paweł Wojtczak
3. Tomasz Wroński 
Dystans 8 km – kobiety 
1. Luiza Dąbrowska 
2. Aneta Głowacka 
3. Monika Głowacka 
Dystans 3 km – mężczyźni 
1. Jakub Aksamit 
2. Arkadiusz Ziółkowski 
3. Piotr Maciejewski 
Dystans 3 km – kobiety 
1. Joanna Koszela – Majewska 
2. Daria Sawicka 
3. Maja Maszewska 
Nordic walking 3 km
Zwycięzca – Marcin Radomski

       aw

w gminie
BIEG WIOSNY ‘2018           

Słupno biegało w Liszynie     
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO                                                                                                                               

Szlifowali angielski  

KONKURS „JESTEM OK. NIE PIJĘ”                                                                                                                               

Nie dać się nałogowi   

Konkursy to sprawdzona metoda przyswajania języka obcego

Wójt Marcin Zawadka dał sygnał do startu

Szczęśliwiec, który wylosował rower

Bieg Smerfa 

Zwycięzca biegu głównego na 8 km Zawodnicy z kijkami na trasie Uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu 

za nami drugi już Międzyszkolny Kon-
kurs czytelniczy z Języka Angielskiego 
pt. „Let’s read”, którego celem było  za-
poznanie uczniów z literaturą angloję-
zyczną, rozbudzanie pasji czytelniczych, 
kształtowanie  umiejętności czytania 
i zamiłowania do nauki języka obcego.
W konkursie wzięło udział pięć szkół: 
Słupno, Miszewo, Święcieniec, Liszyno i 
Kanigowo. Tym razem trzyosobowe dru-
żyny składające się z uczniów klas IV miały 
możliwość sprawdzenia swoich umiejęt-
ności językowych pracując po raz pierw-
szy z książką z serii Penguin Readers pt. „ 
Marcel and the white star”. Uczniowie na 
początku szczegółowo zapoznali się z jej 
treścią, następnie rozwiązywali zadania 
dotyczące lektury, a na końcu prezento-
wali swoje umiejętności czytając wybrany 
fragment tekstu z książki. Oceniana była 
wymowa, intonacja, płynność oraz in-

terpretacja. Dodatkowo każdy uczestnik 
miał za zadanie powiedzieć kilka słów o 
sobie w języku angielskim. I choć konkurs 
naprawdę nie należał do najłatwiejszych 
to nasi uczniowie wykazali się znakomitą 
umiejętnością posługiwania się językiem 
angielskim. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwało jury w składzie 
nauczycielek języka angielskiego: Kata-
rzyna Niewinowska oraz Joanna Chrobot. 
Wyniki konkursu:
i miejsce Szkoła Podstawowa w Słupnie
ii miejsce Szkoła Podstawowa w Nowym 
Miszewie
iii miejsce Szkoła Podstawowa w Liszy-
nie
Konkurs został przygotowany i przepro-
wadzony przez nauczycielki języka an-
gielskiego: Elizę Golatowską ze szkoły w 
Liszynie i Ilonę Konefał-Elgebaly ze szkoły 
w Święcieńcu.                                               red.

16 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Małego Powstańca w Święcień-
cu odbył się konkurs profilaktyczny dla 
uczniów szkół podstawowych. w drugiej 
edycji konkursu  wzięły udział drużyny 
ze szkół podstawowych z tereny gminy 
Bodzanów, radzanowo i Słupno. 
Tegoroczne zmagania składały się z kilku 
etapów: quiz tematyczny, plakat tema-
tyczny, scenka związana z szeroko pojętą 
profilaktyką alkoholową.  Prace konkur-
sowe oceniała komisja w składzie: Sylwia 
Kwiatkowska – przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, starszy aspirant Krzysztof 
Moczybroda, sierżant sztabowy Krzysztof 
Zimny - dzielnicowi z Gminy Słupno,  aspi-
rant Krzysztof Rogowski - przedstawiciel 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku, który 
jednocześnie przedstawił uczestnikom te-

matyczną prezentację. Wójt gminy Marcin 
Zawadka wręczył nagrody  ufundowane 
przez GKRPA wszystkim uczestnikom 
konkursu.
Zwycięską drużyną okazała się reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu, a kolejne miej-
sca zdobyli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ro-
gozinie.
Tego typu spotkania są niezwykle ważne, 
w sposób atrakcyjny dla uczniów kształtu-
ją postawy zmierzające do eliminacji bądź 
redukcji czynników predestynujących uza-
leżnienia. Jednocześnie propagują zdrowy 
styl życia i wzmacniają zachowania pożą-
dane u naszych uczniów. 

Milena Lewandowska
SP Święcieniec 
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Spotkanie z młodymi rodakami ze 
wschodu w Gminnym Ośrodku Kultury 
w cekanowie było podsumowaniem 
„Lekcji dla rodaka” w gminie Słupno, 
które zorganizowaliśmy we wszystkich 
szkołach gminnych. Były łzy wzrusze-
nia, ale i radość, że jesteśmy razem oraz 
wspólne śpiewanie polskich piosenek. 
Finał lekcji nie oznacza końca współ-
pracy z Fundacją dla rodaka i młodymi 
Polakami. Do zobaczenia wkrótce…
Przeciętna kobieta w Kazachstanie, pra-
cująca przez sześć dni w tygodniu, od po-
niedziałku do soboty, po 12 godzin dzien-
nie, zarabia kilkaset złotych miesięcznie 
w przeliczeniu na złotówki. Aby wysłać 
syna do Polski, na bilet lotniczy potrze-
buje ok. 1300 zł. Do tego opłaty związane  
z uzyskaniem wizy. Dla zwyczajnej rodziny 
w Kazachstanie to często bariera finanso-
wa nie do przekroczenia. To pokazuje, jak 
ważna jest rola Fundacji dla Rodaka, dzięki 
której już 6 młodych Polaków z Kazach-
stanu trafiło do naszego kraju na polskie 
uczelnie. 
Chociaż słowo „fundacja” w tym przy-
padku sprowadza się w praktyce właści-
wie do jednej osoby, Joanny Wilk – Yaridiz, 
prawdziwej siłaczki, która cały swój czas 
prywatny i wolny (bo pracuje zawodo-
wo) poświęca na pomoc rodakom z Ka-
zachstanu i nie tylko. W ubiegłym roku, 

dzięki pośrednictwu radnej sejmiku ma-
zowieckiego Ewy Szymańskiej, nawiąza-
liśmy współpracę z Fundacją dla Rodaka.  
Zaowocowało to „Lekcjami dla Rodaka”, 
których gmina Słupno jest prekursorem 
na Mazowszu.    
Święcieniec 
Zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku od 
spontanicznego, z marszu, zorganizo-
wania pilotażowej „Lekcji dla Rodaka” 
w Szkole Podstawowej w Święcieńcu 
(o czym już pisaliśmy w Głosie Słupna). 
Dzięki wspólnej pracy nauczycieli i dyrek-
cji szkoły ze Słupna i Święcieńca. Lekcja 
została przygotowana przez nauczyciel-
kę historii Annę Mrozowską i uczniów 
ze Słupna. Wspomagali nas harcerze  
z Blichowa. Żywa lekcja historii okazała się 
strzałem w dziesiątkę. W porozumieniu 
z dyrektorami szkół i wójtem Marcinem 
Zawadką postanowiliśmy przeprowa-
dzić podobne lekcje we wszystkich szko-
łach. Zmieniliśmy jednak formułę i to 
nasi młodzi rodacy z Kazachstanu sami  
je przygotowywali i przeprowadzali, co 
spowodowało, że ich odbiór i efekt by 
jeszcze lepszy. 
Słupno
Niezapomnianą „Lekcję dla Rodaka” 
zorganizowaliśmy 12 kwietnia w Szkole 

Podstawowej w Słupnie we współpracy 
ze szkołą. Tego dnia mieliśmy przyjem-
ność gościć dwoje młodych Polaków  
z Kazachstanu. Wiktoria Romanowa i Eu-
geniusz Komerist są potomkami polskich 
zesłańców do Kazachstanu z okresu dru-
giej wojny światowej. W szkole nasi goście 
zaprezentowali uczniom przygotowaną 
przez siebie żywą lekcję historii na temat 
losów polskich zesłańców. A mieli trudne 
zadanie, gdyż po raz pierwszy musieli 
wystąpić przed tak liczną publicznością.  
Zostali gorąco i owacyjnie przywitani 
przez dwustu uczniów szkoły zebranych 
w sali sportowej. 
Wiktoria ma zaledwie 19 lat, chce ukoń-
czyć studia dziennikarskie, pracować  
w mediach i zostać w Polsce na zawsze. 
Przyjechała do nas z Rzeszowa, gdzie stu-
diuje. 23-letni Eugeniusz pragnie skończyć 
studia na wydziale chemii w Łodzi i pra-
cować, jako nauczyciel (u nas już całkiem 
nieźle sobie radził w tej roli). Oczywiście 
w także w swojej ojczyźnie, gdzie chce 
założyć rodzinę. 
 - W Kazachstanie mieszka moja rodzina, 
ja mieszkam. Prowadzimy tam normlane, 
spokojne życie, ale to nie jest mój dom.  
To jest kraj, gdzie żyje dwadzieścia na-
rodowości, więc trudno tam się czuć jak  
w domu. Serce moje jest w Polsce – powie-
dział Eugeniusz. Młodzi rodacy opowiadali 

o sobie, swoich polskich rodzinach, o ży-
ciu w odległym kraju polskich zesłańców,  
a także o swoich marzeniach. Najważ-
niejsze z nich to zostać w Polsce. Rodzi-
ny ich przodków siłą wyrwano z własnej  
ojczyzny i wywieziono w azjatyckie ste-
py. Odebrano im nazwiska, język polski,  
zakazano mówić o swojej polskości.  
Ale nikt nie był w stanie odebrać im polskiej 
duszy i tożsamości, którą przekazywali  
z pokolenia na pokolenia. - Ci młodzi  
ludzie to są polscy patrioci, którzy miesz-
kają, mają rodziny gdzieś tam daleko za 
wschodnią granicą, ale duchem i sercem są 
tutaj. Ja myślę, że ta lekcja coś wam wniosła,  
że tam na wschodzie jest mnóstwo naszych 
rodaków, którzy chcieliby wrócić, ale nie do 
końca mogą. Kiedyś nawet o tym nie mo-
gli pomarzyć, bo nie było to dozwolone. 
Dziś teoretycznie mogą, ale jest to bardzo 
trudne, bo założyli tam rodziny, mają swoje 
domy, gospodarstwa, nie mają pieniędzy 
na przesiedlenie do Polski – mówił dyrek-
tor szkoły Waldemar Kaczorowski, zwra-
cając się do swoich uczniów oraz do gości  
z Kazachstanu. Mimo ograniczonego cza-
su, gościom pokazaliśmy także kawałek 
naszej gminnej historii. Studenci odwie-
dzili pomnik zamordowanych przez hitle-
rowców dwudziestu mieszkańców Słupna  

i okolic. 
Liszyno
27 kwietnia tym razem do Szkoły Pod-
stawowej w Liszynie zawitali kolej-
ni nasi młodzi rodacy z Kazachstanu.  
Wizyta zbiegła się w czasie z uroczysto-

ścią szkolną poświęconą rocznicy trze-
ciomajowej Konstytucji. Tym razem były 
to dwie urocze siostry Krystyna i Elena 
Mak. Elena studiuje na „zerowym” roku 

(obowiązuje studentów zza granicy i jest 
przeznaczony głównie na naukę języka) 
w Lublinie. Od przyszłego roku chce pod-
jąć studia (zarządzanie) na Uniwersyte-

cie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ma 
dopiero 19 lat. Kristina ma 23 lata i stu-
diuje wiedzę o teatrze na Uniwersytecie 
Gdańskim. Przyjechały do Polski z miasta 
Karaganda w Kazachstanie. Obie bardzo 
dobrze mówią po polsku, którego uczyły 

się jeszcze w swoim kraju, chociaż w swo-
jej rodzinie mówią po rosyjsku. Zwalczanie 
języka ojczystego było jednym z priory-
tetów władz radzieckich wobec polskich 
zesłańców po wojnie, a za posługiwanie 
się językiem polskim groziły surowe kary, 

dlatego też wiele rodzin ze strachu nie 
przekazywało swoim dzieciom mowy  
ojczystej. Podobnie było z religią kato-
licką, która jednak była praktykowana  
w konspiracji. Jak opowiadały dziewczęta, 
ich przodkowie organizowali tajne nabo-
żeństwa w prywatnych domach, gdzie 
całe rodziny przychodziły, ale pojedynczo, 
żeby nie wzbudzać podejrzeń.    
Dziewczęta w szkole w Liszynie mówiły  
o sobie, swoich rodzinach, przodkach, 
historii, ale przede wszystkim współcze-
sności, życiu zarówno w Kazachstanie, 
jak i dzisiejszej Polsce. Okazuje się, że tak 
naprawdę bardzo mało wiemy o tym od-
ległym kraju, gdzie mieszka duża polonia, 
która organizuje się i krzewi tradycję i kul-
turę polską. Siostry Mak przed przyjazdem 
do Polski występowały w zespole ludo-
wym, który propaguje polską kulturę, mu-
zykę i tańce. Na dowód tego dziewczęta 
w dwóch językach brawurowo zaśpiewały 
znany polski szlagier ludowy „Szła dzie-
weczka do laseczka” porywając do zabawy 
całą salę. Taka lekcja historii (i geografii 
jednocześnie) przypadła uczniom do gu-
stu, bo dziewczęta zostały wręcz zasypa-
ne pytaniami od dzieci, co spowodowało 
konieczność przesunięcia obiadu w szko-
le. Zadowolenia z wizyty gości z Kazach-
stanu nie kryła dyrektor szkoły Jolanta  
Borowska, która zadeklarowała chęć dal-

szej współpracy z rodakami ze wschodu  
i włączenia się różne akcje pomocy dla  
Polaków na wschodzie. 
cekanowo  
Na uroczyste podsumowanie całej  
akcji edukacyjnej (18 maja) do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Cekanowie przybyła 
liczna, sześcioosobowa grupa studentów, 
nie tylko z Kazachstanu, ale i Mołdawii, 
Białorusi i Ukrainy na czele z Joanną Wilk 
– Yaridiz prezesem Fundacji dla Rodaka. 
W spotkaniu z rodakami wziął udział 

wójt Marcin Zawadka, zastępca wójta 
Agnieszka Ruclak, skarbnik gminy Beata 
Łapiak, radni, dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele i wolontariusze ze Słupna. – Naród, 
który nie pamięta o swojej przeszłości 
może zaginąć – powiedział wójt gminy 
Słupno Marcin Zawadka, parafrazując 
słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, 
dziękując Joannie Wilk – Yaridiz za prze-
prowadzone lekcje i edukację młodzieży 
z gminy Słupno. Po krótkiej prezentacji 
historycznej, młodzi rodacy zaśpiewali 
polskie piosenki. Kiedy z głośników po-
płynęły wzruszające „Polskie kwiaty”  
na niejednej twarzy popłynęły łzy. Wzru-
szenie z trudem starał się opanować sam 
wykonawca Eugeniusz Komerist (Żenia). 
Ale w Cekanowie młodzi Polacy poka-
zali przede wszystkim wielką radość, 
optymizm, młodzieńczą witalność,  
entuzjazm, którą zarażali wszystkich.  
Z młodzieżą z gminy Słupno nawią-
zali błyskawicznie wspaniałe relacje  
i wspólny język. Radna mazowiecka Ewa 
Szymańska podkreśliła, że Słupno jest 
pierwszą gminą na Mazowszu, która 
podjęła się organizowania cyklu Lekcji 
dla Rodaka. Prezes Fundacji dla Rodaka 
z trudem hamowała emocje – Z głębi 
serca dziękuję panu wójtowi, wszystkim, 
całej gminie Słupno za wsparcie, jakie 
otrzymaliśmy tutaj, za ciepłe rodzin-

ne przyjęcie podczas Lekcji dla Rodaka.  
Gmina Słupno, jesteś u siebie. Jakże trafne 
hasło. Naprawdę tutaj czujemy się jak u 
siebie. Żal stąd odjeżdżać – powiedziała 
nam Joanna Wilk – Yaridiz. 

Andrzej wiśniewski 

PODSUMOWANIE AKCJI „LEKCJA DLA RODAKA” W GMINIE SŁUPNO           

To był finał, ale nie koniec     

W podsumowania Lekcji  dla Rodaka wzięli udział przedstawiciele władz gminy

Wójt gminy Marcin Zawadka wręczył Rodakom gminne upominki. Natomiast sam otrzymał dyplom uznania od Fundacji dla Rodaka za 
wpierania działalności na rzecz repatriantów 

Eugeniusz Komerist i Wiktor Brodowski przypomnieli losy polskich zesłańców na wschód

Zwycięzca biegu głównego na 8 km 
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Nowy nabór 
do Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Słupnie

To wspaniała okazja by nauczyć się grać na:
•	 flecie
•	 klarnecie
•	 trąbce
•	 puzonie
•	 tubie
•	 barytonie
•	 lub instrumentach perkusyjnych

zajęcia  nauki gry również w czasie wakacji
Nauka gry i instrumenty gratis, wiek nieograniczony.

ODKRYJ swoje hobby
Zapisy nr tel.   509 497 778

gospodarka

w gminie Słupno pełną parą realizowane 
są inwestycje. Od tych potężnych, drogo-
wych, poprzez mniejsze, ale także bardzo 
istotne dla mieszkańców, jak świetlica 
wiejska, place zabaw czy sprzęt służący 
utrzymaniu czystości w gminie.
 W tym roku na zadania inwestycyjne gmi-
na przeznaczy 33,2 mln zł. To zdecydowa-
nie największa kwota w historii gminy, w 
poprzednim roku było to 19,2 mln zł, w 2016 
r. – 9,8 mln zł, a w 2015 r. – 8 mln zł. Ozna-
cza to ogromne przyspieszenie, z korzyścią 
dla mieszkańców. W tym roku na terenie 
gminy prowadzona jest rekordowa liczba 
aż 21 dużych inwestycji, do tego dochodzi 
szereg mniejszych, ale równie ważnych, 
o które wnioskowali np. mieszkańcy oraz 
radni.
Miliony na drogi 
Największe inwestycje, prowadzone obec-
nie na terenie gminy, dotyczą budowy dróg. 
Projekt Arkadia Mazowiecka – Przebudowa 
drogi gminnej Borowiczki Pieńki – Bielino 

- Liszyno wraz z infrastrukturą opiewa na 
ponad 10,5 mln zł. Trasa liczy ponad 4 km, 
ma być gotowa w drugiej połowie tego 
roku. Arkadia Mazowiecka – Przebudo-
wa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz 
z infrastrukturą to projekt, na wykonanie 
którego podpisano umowę w 2016 r. Kost 
inwestycji to ponad 4,1 mln zł. Odcinek ma 
ponad 1,5 km, ma być gotowy na początku 
2019 r.

Natomiast inwestycja pod nazwą: Arkadia 
Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej 
Liszyno – Słupno wraz z przebudową mo-
stu i infrastrukturą kosztować ma 2,4 mln 
zł. W pierwszym etapie prace obejmują 
część ul. Pocztowej (do ul. Orlej). 
Trwa także budowa drogi Mirosław - Stare 
Gulczewo. Tu prace zbliżają się powoli do 
zakończenia. Odcinek liczy 1,2 km. Cała 
inwestycja kosztować będzie ok. 4,8 mln 
zł, ma być gotowa już w końcu lipca 2018 r. 
Dodajmy, że trwają prace również w No-
wym Gulczewie przy budowie ul. Jana II 
Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny 
wraz z łącznikiem tych ulic – ul. Podbipięty. 
Zadanie o wartości ponad  2,1 mln zł ma być 
ukończone w drugiej połowie 2018 r. Także 
w Nowym Gulczewie rozpoczyna się budo-

wa ul. Czarnieckiego. Koszt tego zadania to 
780 tys. zł, inwestycja ma się zakończyć do 
30 września 2018 r. 
Dotacja od marszałka
Gmina Słupno otrzymała dotację na budo-

wę drogi w Wykowie. 115 tys. zł przyznał 
Urząd Marszałkowski Województwa Mar-
szałkowskiego. Pierwszy etap inwestycji 
dotyczy odcinka o długości 1350 m i sze-
rokości 5 m. Oprócz wykonania drogi o na-
wierzchni bitumicznej zakres prac obejmu-
je m.in. uzupełnienie poboczy tłuczniem, 
wykonanie zjazdów, ścieku ulicznego, 
szczelnego zbiornika na wody opadowe 
i roztopowe, zabezpieczenie uzbrojenia 

podziemnego. Gmina Słupno starała się 
o dotację w wysokości ponad 322 tys. zł, 
a inwestycja warta jest ok. 645 tys. zł. 
Umowę z marszałkiem województwa 

Adamem Struzikiem podpisali wójt gminy 
Słupno Marcin Zawadka oraz skarbnik Be-
ata Łapiak. Harmonogram przewiduje, że 
pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć 
w październiku 2018 r.
Dokończenie przejścia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, która jesienią ubiegłego roku na 
wniosek urzędu gminy wyznaczyła przej-
ście dla pieszych na drodze krajowej tuż 
przy ul. Miszewskiej, dokończyła zadanie. 
W miejscu tym została położona kostka, 
przejście z pewnością znacznie zwiększyło 
bezpieczeństwo pieszych przy tej ruchliwej 
trasie.
remont świetlicy
Od początku maja świetlica w Wykowie 
wygląda jak zupełnie inny, nowy obiekt. 
Prace remontowe objęły swym zakresem 

dziewięć pomieszczeń: wiatrołap, dwa ko-
rytarze, trzy sale lekcyjne, dwa pomiesz-
czenia gospodarcze oraz wc. Istotnym 
elementem było wykonanie nowej insta-
lacji elektrycznej, wykonanie nowych tablic 
elektrycznych oraz demontaż i montaż 
nowych włączników i gniazd. Koszt inwe-
stycji, o którą zabiegał m.in. radny Janusz 
Szenk, to 81 tys. zł
Prace w oczyszczalni
Trwa gruntowna modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Słupnie o wartości 4,8 mln zł 
(4 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, jest szansa na umorzenie części 
tej kwoty). Konsorcjum trzech firm wyko-
na zadanie do końca października 2018 r. 

Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji. 
Prace są niezbędne, gdyż obiekt ma już 24 
lata, rozbudowywany był i modernizowa-
ny w roku 2005 oraz w latach 2009-10. Z 
sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa 
mieszkańców gminy, obejmuje ona ponad 

100 km w Słupnie, Cekanowie, Borowicz-
kach – Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz w 
części Bielina.   
wodociągi i kanalizacja
W kwietniu gmina podpisała szereg umów 
z dwoma wykonawcami na prace, doty-
czące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie Słupna, Nowego Gulczewa, Mi-
rosławia, Cekanowa i Borowiczek-Pieniek. 
Wartość całego zadania to ok. 850 tys. zł. 
Realizacja umowy ma się zakończyć do 31 
sierpnia 2018 r. 
Nowy sprzęt 
Gmina Słupno nabyła nowy ciągnik TD5.85 
firmy New Holland. Kosztował 119 tys. zł, 

będzie służył na potrzeby utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. 
Wiosną gmina w tym samym celu kupiła 
także używany (sześcioletni) samochód 
osobowo-dostawczy Peugeot Boxer za ok. 

59 tys. zł. Wkrótce zostaną dostarczone 
również nowe: kosiarki, rembak spalinowy, 
pług śnieżny i przyczepa ciągnikowa. 
Place zabaw
Przy ul. Do Grodziska w Górnym Słupnie 
powstaje mały plac zabaw. Przy sporym 
okręcie dla najmłodszych będą także 
ławeczki, zostanie przywieziony piasek. 
Teren został ogrodzony, rosną już tuje. To 

miejsce przyjazne całym rodzinom po-
wstaje m.in. z inicjatywy radnego Piotra 
Węglińskiego. Łączny koszt prac wynie-
sie ok. 70 tys. zł. Symboliczne otwarcie 
placu zabaw nastąpi w środę 30 maja o 
godz. 15. Zapraszamy dzieci z opiekunami 

na otwarcie i słodki poczęstunek. 
Wcześniej, bo w poniedziałek 28 maja 
zaplanowano otwarcie placu zabaw przy 
żłobku oraz Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Słupnie.  Pięknych kolorów 
nabiera żłobek. Na ścianach przybywa 
kolorowych, bajkowych obrazków. 
Kontenerowce przy Topolowej
Z kolei przy ul. Topolowej 12 w Słupnie w 
maju stanęły dwa kontenerowe budynki 
gospodarcze. Znajduje się w nich 14 po-
mieszczeń - komórek. W końcu maja zo-
stały oddane do dyspozycji mieszkańców 
budynku komunalnego.
Nagroda od marszałka
W urzędzie gminy trwa opracowywanie 
projektów oraz niezbędnych procedur 
na szereg kolejnych przetargów, zwią-
zanych z inwestycjami w gminie Słup-
no. Warto podkreślić, że działania gminy 
zostały docenione. W pierwszej połowie 
maja w Warszawie odbyła się konferen-
cja na temat zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Mazowsza, 
zorganizowana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego. 
W auli Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego dyskutowano m.in. 
o rozwoju Mazowsza. Prof. Eugeniusz 
Sobczak przedstawił Ranking Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego 2017. Przygotowano 
go w oparciu o wiele obiektywnych 
wskaźników oraz dane z realizacji bu-
dżetów samorządów. W kategorii gmin 
wiejskich bardzo dobre, siódme miejsce 

na Mazowszu zajęła gmina Słupno. 
Była jedyną gminą z powiatu płockiego 
w czołowej dziesiątce. Podczas uroczy-
stej gali wójt gminy Słupno Marcin Za-
wadka odebrał wyróżnienie z rąk mar-
szałka województwa Adama Struzika. 
Zrównoważony rozwój gminy to jeden z 
punktów programu wyborczego wójta.            

Mariusz Sobczak 

Budowa drogi SŁupno - Liszyno

Nowy ciągnik wielofunkcjyjny

Plac zabaw na górnym Słupnie

Odnowiona świetlica w Wykowie

Nowy chodnik i przejćie dla pieszych przy ul. Warszawskiej

Modernizowana oczyszczalnia ścieków

Podpisanie umowy o dotację na drogę w Wyjkowie

GMINNE INWESTYCJE 

Drogi, świetlica i place zabaw
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JĘZYKOWA CORRIDA W LISZYNIE                                                                                                                                

Najpiękniejsze słowa dla Niepodległej   

Nowy nabór 
do Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Słupnie

To wspaniała okazja by nauczyć się grać na:
•	 flecie
•	 klarnecie
•	 trąbce
•	 puzonie
•	 tubie
•	 barytonie
•	 lub instrumentach perkusyjnych

zajęcia  nauki gry również w czasie wakacji
Nauka gry i instrumenty gratis, wiek nieograniczony.

ODKRYJ swoje hobby
Zapisy nr tel.   509 497 778

WIZYTA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  MYSIADLE                                                                                                                                 

Uczeń z iPadem 
25 kwietnia w Szkole Podstawowej  
w Liszynie odbyła się już XVi Języko-
wa corrida, czyli międzyszkolne spo-
tkanie uczniów starszych klas szkół 
podstawowych gminy Słupno.
 Główne hasło Najpiękniejsze słowa dla 
Niepodległej nawiązywało do obcho-
dów stulecia odzyskania suwerenno-
ści Polski. Dlatego też jednym z zadań 
było przygotowanie recytacji tekstów  
o tematyce patriotycznej. Uczniowie 
Ojczyźnie dedykowali poważne wiersze, 
głównie K. K. Baczyńskiego, ale usły-
szeliśmy także piękne słowa z „Wese-
la” S. Wyspiańskiego przypominające, 
że Polski – Ojczyzny powinniśmy szukać 
przede wszystkim w swoim sercu.  
Młodzi przedstawiciele gminnych szkół 
dowiedli też troski o język ojczysty, roz-
wiązując polonistyczne łamigłówki oraz 
pisząc test w ramach turnieju o tytuł 
Mistrza Języka Polskiego Gminy Słup-
no. Po raz pierwszy dołączyli do nich 
także dorośli: reprezentanci gminnych 
instytucji : Agnieszka Biernat, Monika 
Gadomska, Waldemar Kaczorowski,  
Bożena Wernik, radny – Jarosław Śliwiń-
ski, rodzice – M. Nowacka, przyjaciele 
szkoły – Anna Włochowska, Jan Waluś, 
a także wójt – Marcin Zawadka. Wszy-

scy z uwagą pochylili się nad zadania-
mi, choć przyznając później, że niektóre  
poprawne odpowiedzi wcale nie wyda-
wały się oczywiste, jak chociażby to, 
że należy powiedzieć: coś przecieka 
mu przez palce a nie: między palcami.  
Ale chyba największym zaskoczeniem 
okazało się „jajko Kolumba”, czyli fraze-
ologizm oznaczający proste rozwiązanie 
pozornie trudnego problemu. Dziękuje-
my i gratulujemy odwagi zwłaszcza 
tym, którzy po latach przerwy od szkol-
nych obowiązków zdecydowali się znów 
zmierzyć z formułą testu, by pokazać, 
że należy dbać o czystość i piękno ojczy-
stego języka.

Młodym Mistrzem Języka Polskiego 
Gminy Słupno została po raz drugi Kin-
ga Górczyńska ze Szkoły Podstawowej 
w Słupnie. Dla niej wójt gminy ufundo-
wał specjalną nagrodę. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali także książki i dyplomy. 
Podczas spotkania wystąpiła też Patry-
cja Malinowska – niewidoma wokalist-
ka samouk, której muzyczna interpre-
tacja patriotycznych tekstów była dla 
wszystkich wzruszającym doświadcze-
niem. 

red.
Materiał przygotowany przez Szkołę 

Podstawową w Liszynie

zastępca wójta, Agnieszka ruclak, 
dyrektorzy oraz nauczyciele gminnych 
szkół  wzięli udział w wizycie studyj-
nej zorganizowanej przez Szkołę Pod-
stawową w Mysiadle. To nowoczesna 
placówka oświatowa, stawiająca na 
innowacyjne metody kształcenia. 
 Do nauki wykorzystywane są iPady,  
a uczniowie do wiedzy muszą dojść 
sami, kierowani wskazówkami nauczy-

cieli. Każdy z uczniów pracuje na swoim 
iPadzie, wykorzystując zainstalowane 
na nim aplikacje (aplikacje edukacyjne, 
aplikacje służące do tworzenia inte-
raktywnych newsletterów, e-książek,  
filmów, infografik, multimedialnych 
prezentacji). Sale lekcyjne są wypo-
sażone w urządzenia pozwalające na 
bezprzewodową pracę z projekto-
rem, tablicą i uczniowskimi iPadami.  
Na swoich iPadach uczniowie mają do-
stęp do przygotowanych przez nauczy-
cieli scenariuszy, materiałów i instrukcji.
Prowadzący projekt przyznali, że to 
rozwiązanie niosło ryzyko, że młodzież 
zacznie ten sprzęt wykorzystywać do 
zabawy. Początkowo takie przypadki 
miały miejsce. Udało się jednak wyeli-
minować takie zachowania. Obecnie 
nauczyciele mogą w czasie lekcji kontro-
lować do czego uczniowie wykorzystują 
iPady. Przekonali też dzieci do tego, by 
wykorzystywali nowinki technologiczne 
do nauki. Efekty? Coraz wyższe wyniki 
w nauce, poświadczone wysokimi nota-
mi uczniów SP w Mysiadle na tle innych 
placówek w powiecie, czy województwie 

mazowieckim. Ponadto młodzież uczy 
się pracy zespołowej oraz kreatywnego 
myślenia.
Nowatorska metoda nauczania spraw-
dza się m.in. na lekcjach fizyki, języka 
angielskiego, czy matematyki.  Są po-
mysły, by propagować ją także w innych 
placówkach w kraju.
Wizyta nauczycieli z gminy Słupno  
w Mysiadle miała na celu poznanie 

strategii zarządzania oświatą w Gminie 
Lesznowola, przedstawioną przez Jacka 
Bulaka dyrektora ZOPO w Gminie Lesz-
nowola. Koncepcję Edukacji Nowej Ge-
neracji przybliżyła Monika Rutkowska 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysia-
dle. Michał Doliński poprowadził lekcję 
pokazową z wykorzystaniem metody 
WebQuestu. 
Podczas wizyty delegacja ze Słupna 
miała też okazję zwiedzić Centrum Edu-
kacji i Sportu w Mysiadle, w której mie-
ści się Szkoła Podstawowa. Czy dobre 
praktyki edukacyjne zostaną przeniesio-
ne do gminy Słupno? Takie rewolucyjne 
rozwiązanie stawia przed szkołą wiele 
wyzwań. Chodzi nie tylko o zakup sprzę-
tu, czy też przygotowanie merytoryczne 
nauczycieli do prowadzenia lekcji meto-
dą WebQuestu. Placówka potrzebuje 
również dobrego dostępu do internetu.  
To wielkie wyzwania na chwilę obecną, 
ale jak podkreślali nauczyciele, warto 
poznawać nowe rzeczy, szukać  nowych 
rozwiązań i w miarę możliwości prze-
kładać je na warunki w swoich szkołach. 

BeeS

Delegacja  ze Słupna w gminie Lesznowola 
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