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Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury –
harmonogram zajęć
Zajęcia są prowadzone przez 3 godziny od 10:00 do 13:00.
Kiedy?

Gdzie?

Co?

17 lipca

Orlik w Starym
Gulczewie

18 lipca

SP Słupno

Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zumba z elementami gimnastyki korekcyjnej, aerobox, gry i zabawy, seans filmowy

20 lipca

Biblioteka Słupno,
GOPS Słupno
Płock

21 lipca.

Orlik w Liszynie

24 lipca

Orlik w Starym
Gulczewie

25 lipca

SP Słupno

19 lipca

27 lipca

Biblioteka Słupno,
GOPS Słupno
Płock

28 lipca

Orlik w Liszynie

31 lipca

Orlik w Starym
Gulczewie

1 sierpnia

SP Słupno

2 sierpnia

Biblioteka Słupno,
GOPS Słupno

3 sierpnia

Płock

4 sierpnia

Orlik w Liszynie

7 sierpnia

Orlik w Starym
Gulczewie

8 sierpnia

SP Słupno

9 sierpnia

Biblioteka Słupno,
GOPS Słupno

10 sierpnia

Cekanowo

11 sierpnia

Orlik w Liszynie

19 sierpnia

SP Słupno

26 lipca

Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS
Wyjście do kina Helios
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Fitness dla dzieci, warsztaty lepienia
z gliny, gry i zabawy, seans filmowy
Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS
Wyjście na kręgielnie
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Warsztaty lepienia z gliny, zajęcia ruchowe, gry i zabawy, seans filmowy

Zajęcia w bibliotece, warsztaty
w GOPS
Wyjście do kina Helios
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zajęcia ruchowe, gry i zabawy, seans
filmowy
Zajęcia w bibliotece, warsztaty
w GOPS
Wyjście na Ranczowisko
Zajęcia sportowe prowadzone przez
instruktorów / trening przed turniejem
Zakończenie, turniej dzikich drużyn

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 85
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 			
(24) 261 91 78
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

„Głos Słupna”, Biuletyn Gminy Słupno. Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
Adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, Tel.: (24) 267 95 85,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

ŚWIĘTO WISŁY W LISZYNIE

Gmina Słupno nad Wisłą leży!
Gmina Słupno oraz Stowarzyszenie
Wodniaków FLIS były organizatorami
Święta Wisły w Liszynie. Impreza
została zorganizowana po raz pierwszy
i mamy nadzieję, że na stałe zagości
w kalendarzu gminnych imprez.

Pier wsze Święto Wisły w Gminie
Słupno okazało się dużym sukcesem, z
entuzjazmem przyjęte nie tylko przez
naszych mieszkańców, ale i gości z

zewnątrz., którzy byli zachw yceni
Zalewem Liszyńskim.
Do zobaczenia za rok!
Andrzej Wiśniewski

Mimo środka tygodnia (środa 12 lipca),
do Stanicy Flis w Liszynie tłumnie
przybywali mieszkańcy gminy oraz
liczni goście: samochodami, rowerami,
pieszo, łódkami, a nawet konno.
Pretekstem do zorganizowania imprezy
był obchodzony w całym kraju Rok Wisły
2017 oraz ogólnopolski Rejs Wisła 2017
z Krakowa do Gdańska. Tego dnia właśnie
uczestnicy rejsu zawinęli do stanicy
w Liszynie. Uroczystego powitania gości
i mieszkańców dokonał gospodarz
stanicy Flis i prezes Stowarzyszenia
Wodniaków Gminy Słupno Zdzisław
Borowski oraz wójt Marcin Zawadka.
- Witamy wszystkich serdecznie
w Gminie Słupno nad Wisłą. Słupno nie
da się odsunąć od Wisły i od zawsze
leży nad królową polskich rzek, o czym
niektórzy zapominają – powiedział wójt
Marcin Zawadka, życząc wszystkim
udanej zabawy.
Na imprezie wodniackiej nie mogło się
obyć bez wspólnego śpiewania szant.
Dlatego też na scenie wystąpił zespół
„Szczury lądowe”, który zaśpiewał
kultowe piosenki żeglarskie. Potem
zagrały gwiazdy płockiej sceny rockowej:
Ryszard Wolbach, Krzysztof Misiak
i Maciej Bieniek.
K o m a n d o r R e js u W is ł a 2 0 1 7
Wojciech Skóra zaprosił wszystkich
na
wspólne
przygotowania
i degustację grogu, ulubionego od
wieków napoju żeglarzy na całym
ś wiecie.
Wielkim powodzeniem
ciesz y ł y się kr ótkie w y ciec zki
statkiem, do k tórego ustawiał y
się spore kolejki. Były też osobne
atrakcje dla dzieci. Wspólna zabawa ze
śpiewem i tańcami trwała do północy,
mimo padającego później deszczu.

POMOC DLA RODZIN

Nowy okres zasiłkowy 500+
1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres
zasiłkowy dla programu 500 + oraz
dla świadczeń rodzinnych. Wnioski
we wersji papierowej będą dostępne
w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka
Pomocy w Słupnie.

Rodziny i osoby zainteresowane
zapraszamy od 1 sierpnia do składania
wniosków o świadczenia rodzinne,
świadczenia 500+ oraz z funduszu
alimentacyjnego. Przy ubieganiu się
o świadczenia w okresie zasiłkowym
2017/2018 będą brane po uwagę
dochody członków rodziny z roku 2016.
Wnioski o świadczenia można składać
w Gminny m Ośrodku P omoc y
Społecznej w Słupnie (Dział Świadczeń)
osobiście, za pośrednictwem poczty
lub przez internet. Elektroniczny

wniosek o świadczenie wychowawcze
500+ (e-wniosek) można składać za
pomocą portalu: empatia.mrpips.
gov.pl; PUE ZUS; ePUAP oraz za
pomocą bankowości elektronicznej
w w ybranych bankach. Wnioski
papierowa można składać od 1 sierpnia
w Dziale Świadczeń GOPS-u.
Wszelkie informacje na temat świadczeń
można uzyskać telefonicznie pod numerem
(24) 261 91 78 albo drogą elektroniczną pod
adresem gopsslupno@op.pl.
(a)

wydarzenia 3
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REFERENDUM I NOWE WYBORY DO RADY GMINY

BUDOWY I REMONTY

Wybierzmy mądrze!

Raport z gminnych inwestycji

20 sierpnia mieszkańcy Gminy
Słupno wybiorą nową Radę Gminy.
Przedterminowe wybory to pokłosie
obywatelskiego zrywu społecznego
i skutecznego odwołania radnych
w drodze referendum, co było
ewenementem w skali krajowej.
Teraz mieszkańcy znowu staną przed
kluczowym wyborem. Czy przyszła Rada
Gminy wniesie nową jakość do smorządu,
czy znowu powrócą awantury, konflikty
i paraliż władz gminy? Wszystko
w naszych rękach.
Dzień 21 maja 2017 roku na trwale
zapisze się w historii Gminy Słupno,
powiatu płockiego oraz województwa
mazowieckiego. Po ponad dwóch latach
nieustannego konfliktu we władzach
samorządowych gminy, na linii większość
Rady Gminy – Wójt, mieszkańcy
powiedzieli: DOŚĆ. Sesje Rady Gminy
stały się dla większości radnych polem
walki z wójtem, zarówno na płaszczyźnie
politycznej, jak i często osobistej. Dziś już
nie czas i miejsce na przypominanie genezy
całego konfliktu. Można to sprowadzić
do jednego zdania. W 2014 roku znalazł
się człowiek, który przełamał w Gminie
Słupno monopol jednej opcji politycznej.
I to był jego największy „grzech”.
Piasek w szprychy
Radni dziwacznej większości, jaka
się stworzyła w Radzie po wyborach,
schowali mandaty społeczne głęboko
w kieszeniach (jeden radny nawet złożył
mandat całkowicie), przestali słuchać
ludzi, którzy ich wybrali i skoncentrowali
się wyłącznie na przeszkadzaniu, sypaniu
piachu w szprychy władzy wykonawczej,
czyli wójtowi Marcinowi Zawadce w myśl
zasady: im gorzej, tym lepiej.
Czarę goryczy przelało uchwalenie
karykaturalnego budżetu gminy na rok
2017 i niedofinansowanie transportu
publicznego, czego efektem było
zaprzestanie kursowania autobusów
Komunikacji Miejskiej do Słupna. Tego
było już za dużo. Wójt Marcin Zawadka
zwrócił się z bezpośrednim apelem do
mieszkańców gminy o pomoc. Sam
wcześniej zaapelował do radnych
o przeprowadzenie referendum w sprawie
odwołania wójta. Marcin Zawadka chciał
się poddać sam ocenie mieszkańców. Rada
się nie zgodziła. W wyniku całkowitego
paraliżu władz gminy rozwiązanie mogło
być tylko jedno: referendum w sprawie
odwołania Rady Gminy.
Pospolite ruszenie
Na odzew mieszkańców nie trzeba było
długo czekać. Na początku lutego na
nieformalnym zebraniu założycielskim
komitetu referendalnego zjawiły się
tłumy zdeterminowanych mieszkańców,
którzy nie chcieli, aby gmina, która
wcześniej była dumą Mazowsza, była teraz
pośmiewiskiem dla całego województwa.
W trzy tygodnie zebrano prawie 1500
podpisów. To był bardzo dobry wynik, ale
droga do sukcesu była jeszcze daleka. Dla

większości radnych był to pierwszy sygnał
ostrzegawczy. Drugim były przegrane
wybory uzupełniające do Rady na dolnym
Słupnie przez kandydata „starego
układu”. Wygrała młoda, niezależna
osobna, nastawiona na działanie na rzecz
mieszkańców, otwarta na współpracę
z wójtem gminy.
Przeciwnicy wójta nie wyciągali jednak
wniosków, oderwani od rzeczywistości nie
czytali nastrojów społecznych. Wprost
przeciwnie. Wzmocniono narrację, że
wszystko, co złe, łącznie z brakiem
autobusów, to wina Zawadki. Ale
mieszkańcy już tego nie kupowali. Machina
referendalna ruszyła. W desperackim akcie
ratunku na ostatniej sesji starej Rady,
większość radnych swoją nieobecnością,
pozwoliła radnym popierającym wójta
na uchwalenie korzystnych zmian
w budżecie gminy. Były to zmiany, które
otwierały na nowo możliwość negocjacji
z Komunikacją Miejską, czy zapewnienie
pieniędzy na usuwanie awarii wodnokanalizacyjnych, bo uchwalony wcześniej
budżet – karykatura, nawet i na to nie
zabezpieczał środków. Większość radnych
przeciwnych wójtowi w ten sposób
chciało ratować swój wizerunek przed
nieuchronnym werdyktem mieszkańców.
Ale fala społecznego sprzeciwu była już za
wysoka, a data referendum ustalona.
Magiczny próg
Referendum stało się faktem. Mimo
sukcesu, jakim była akcja zbierania
podpisów, był jasne, że do urn wyborczych
musi pójść jeszcze więcej mieszkańców.
Wymagane 2017 osób to ogromna liczba,
jak na referendum, które nie cieszy się
takim zainteresowaniem, jak chociażby
wybory samorządowe. Musiała być
wielka mobilizacja mieszkańców, gdyż
wiadomo było, że od frekwencji będzie
zależeć sukces referendum. I o tym
dobrze wiedzieli jego przeciwnicy i radni
przeciwni wójtowi. Ogromna większość
referendów w Polsce upada przez zbyt
wygórowany próg frekwencji. W ruch
poszyły, więc anonimowe gazetki,
z
tr e ś cią
f ir mo w aną
pr zez
przewodniczącą Rady Gminy, które
miały zniechęcać mieszkańców,
a nawet zastraszyć przed udziałem
w głosowaniu. Wiadomo było, że tylko brak
frekwencji może uratować skórę radnym.
Ideę obywatelskiej inicjatywy i referendum
próbowano ośmieszać i dyskredytować.
Szczytem desperacji i rozpaczliwej
bezradności była kolejna, haniebna próba
uderzenia w wójta Zawadkę. Tym razem
zrobienia z niego wariata, pacjenta szpitala
psychiatrycznego. W anonimowych

paszkwilach ober wało się także
członkom komitetu referendalnego.
Mieszkańcy jednak wiedzieli, kto za tym
stoi i robili swoje.
Długa noc
21 maja mieszkańcy gminy poszli
zagłosować w referendum, mimo
tzw. patroli obywatelskich, które
miały odstraszać wyborców przed
lokalami wyborczymi. Kompromitacją
pr zeciwników referendum by ła
wielka wpadka w Cekanowie, kiedy to
członkowie komisji wyborczej ujawnili
fakt nagrywania wyborców z kamery
ustawionej w oknie pobliskiego garażu
Ochotniczej Straży Pożernej.
Społeczna mobilizacja była ogromna,
a mieszkańcy spieszyli zagłosować
w referendum jeszcze na „ostatnią chwilę”.
Późną nocą, po zliczeniu głosów z całej
gminy, w świat poszła wiadomość, że
referendum jest ważne, a Rada Gminy
odwołana! Święto demokracji w Słupnie
miało swój wielki finał.
Ostatecznie w referendum wzięło udział
2066 wyborców, z czego przytłaczająca
większość było za odwołaniem Rady
Gminy. W poniedziałek 22 maja komisarz
wyborczy w Płocku stwierdził ważność
referendum i odwołanie Rady Gminy stało
się faktem. Do komisarza wyborczego
nie wpłynął żaden protest! Był to wielki
sukces społecznego ruchu mieszkańców
i komitetu referendalnego.
Wydarzenie krajowe
Zwycięstwo inicjatywy mieszkańców
wcale nie było pewne. Większość radnych
i przeciwników referendum w Słupnie
mogło liczyć na nieudane referendum,
jakich w Polsce było większość. Do
czasu referendum w Słupnie, na
terenie województwa mazowieckiego
odbyło się pięć referendów lokalnych
w obecnej kadencji. Wszystkie dotyczyły
odwołania organu wykonawczego, wójta
lub burmistrza. Żadne nie dotyczyło
odwołania Rady Gminy i żadne nie
zakończyło się sukcesem. Wątpliwości,
co do sukcesu Słupna były tym większe,
że rok wcześniej mieliśmy na naszym
terenie kompletnie nieudane referendum
w Bodzanowie. Mieszkańcy Słupna stanęli
na wysokości zadania i wzięli udział
w demokratycznym głosowaniu.
Kluczowy wybór
Wybory w Słupnie były ewenementem
w skali krajowej. Teraz czekają nas trudne,
bo wakacyjne wybory przedterminowe
do Rady Gminy. Od nich może zależeć
przyszłość Gminy Słupno nie tylko
w kolejnym roku, ale i w najbliższej
kadencji samorządowej 2018- 2022.
Przed naszą gminą wielkie wyzwania,
konieczne inwestycje w infrastrukturę,
w społeczeństwo, które dadzą gminie
nowy impuls prorozwojowy.
Przed mieszkańcami gminy wielkie
wyzwanie. Wybory do nowej Rady Gminy
będą oznaczać wybór fundamentalny:
czy stawiamy na przyszłość, rozwój,
otwartość, nową jakość samorządową,
nowe wyzwania, czy też zostajemy
w starych okopach nowej „domowej wojny”
we władzach samorządowych Słupna.
Wybierzmy mądrze!
Andrzej Wiśniewski

Referenda lokalne na Mazowszu w obecnej kadencji samorządowej

1. Grudzień 2015. Raciąż: w sprawie odwołania burmistrza – nieudane/ brak frekwencji
2. Luty 2016: Nowy Dwór Mazowiecki: w sprawie odwołania burmistrza – nieudane/brak
frekwencji
3. Kwiecień 2016: Bodzanów: w sprawie odwołania wójta – nieudane/brak frekwencji
4. Grudzień 2016: Otwock: w sprawie odwołania prezydenta miasta – nieudane/brak
frekwencji
5. Marzec 2017: Pionki: w sprawie odwołania burmistrza – nieudane/brak frekwencji
6. Maj 2017: Słupno: w sprawie odwołania Rady Gminy – skuteczne

Przegląd inwestycji oraz modernizacji,
które są obecnie realizowane na ternie
Gminy Słupno.
Budowa żłobka w Słupnie
Trwają prace projektowe związane
z wybudowaniem nowego żłobka.
Pier wsze robot y budowlane są
planowane i konieczne do rozpoczęcia
na konie c lip ca.. In w es t y cja
posiada
pełne
f in a n s o w a n i e
i nie ma zagrożeń co do terminu realizacji.
Stadion w Wykowie
Inwestycja podzielona na dwie części:
I. budowa trybun termin realizacji do
30.06.2017r.; II. część projekt i budowa do
30.11.2017. Trybuny zostały zamontowane
zgodnie z harmonogramem prac pod
koniec czerwca. Aktualnie trwają prace
projektowe związane z budową klubowego
budynku. Inwestycja jest w pełni
zabezpieczona finansowo.
Budowa drogi Mirosław – Stare Gulczewo
Prowadzone są roboty związane
z odprowadzeniem kanalizacji sanitarnej
kolektorem wzdłuż drogi oraz prace
związane z odprowadzeniem wód
deszczowych. Rozpoczęto roboty
drogowe: układany jest krawężnik
oraz chodniki. W sierpniu rozpocznie
się budowa konstrukcji jezdni głównej.
Ponadto układany jest kabel elektryczny

oraz ustawiane są fundamenty pod
lampy. Inwestycja posiada pełne
zabezpieczenie finansowe .
Budowa drogi Liszyno – Bielino – Płock
Trwają prace związane z odprowadzeniem
wód deszczowych z jezdni oraz prace
drogowe. Układany jest krawężnik,
chodniki oraz ciąg pieszo – jezdny.
Realizowane są prace na zjazdach
indywidualnych. Rozpoczęto przebudowę
sieci gazowej oraz budowę oświetlenia
ulicznego. Inwestycja jest realizowana
zgodnie z założeniami.
Budowa drogi Rydzyno Płock I etap
Ze względu na znacznie rozłożone w czasie
finansowanie, nastąpiło spowolnienie prac
drogowych. Finansowanie w roku 2017 jest
przeznaczone przede wszystkim na prace
związane z odwodnieniem, które powinny
się rozpocząć do końca lipca. Inwestycja
posiada pełne finansowanie i nie ma
zagrożeń co do terminu realizacji.
Ulica Pocztowa
Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę
inwestycji pod nazwą „Arkadia
Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej
Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu
i infrastrukturą” – ETAP I. Wykonawcą
będzie firma PTH WAPNOPOL”. W tym
roku zmodernizowany będzie odcinek od
Liszyna w kierunku Słupna, do ulicy Orlej.
Roboty powinny ruszyć jeszcze w sierpniu.

KONKURS

Literacka pocztówka z wakacji
Już po raz trzeci Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie organizuje konkurs
literacki pod hasłem „Pocztówka
z wakacji”. Konkurs jest przeznaczony
dla wszystkich, bez względu na wiek.
Podzielony jednak jest na cztery
kategorie wiekowe: dzieci 8-10lat,
dzieci: 11-13 lat, młodzież 14-17 lat
oraz dorośli.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie
jest nadesłanie na adres organizatora
prac dotąd niepublikowanych i nie
nagradzanych w innych konkursach
a także nie publikowanych w sieci
Internet. Jeden autor może nadesłać
maksymalnie 3 prace. Regulamin

dostępny jest na stronie internetowej
biblioteki.
Celem konkursu jest: popularyzacja
twórczości literackiej; rozwijanie
w yobr aźni t wór c zej, zdolnoś ci
i zainteresowań literackich; rozbudzenie
zainteresowań twórczością literacką
wśród dzieci i młodzieży; wyłowienie
talentów literackich.
Prace należy składać od 1 sierpnia 2017 r.
do 30 września 2017 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej, bądź przesyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie;
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26
(z dopiskiem „Konkurs literacki”)
(a)
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POWRÓT DO NORMALNOŚCI

Komunikacja miejska znowu w Słupnie
1 lipca autobusy Komunikacji Miejskiej
w Płocku wróciły do Słupna. Wójt
Gminy Marcin Zawadka podpisał
umowę w tej sprawie z Miastem Płock.
Do Słupna przez Cekanowo prowadzi
linia podmiejska 130. Bez zmian
kursuje linia 115 Mobilis.
Ponowna współpraca Gminy Słupno
z Miastem Płock z zakresie trans-

LINIA 130
Dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
Rozkład ważny od: 01.07.2017 do odwołania
Przystanek
Jachowicza (teatr) do Słupna

04:12

04:42

05:12

05:42

06:12

06:32

07:12

08:12

14:07

14:37

15:07

15:37

16:07

16:37

Piękna

04:13

04:43

05:13

05:43

06:13

06:33

07:13

08:13

14:08

14:38

15:08

15:38

16:08

16:38

Stanisławówka 01

04:14

04:44

05:15

05:45

06:15

06:35

07:15

08:15

14:10

14:40

15:10

15:40

16:10

16:40

Otolińska

04:15

04:45

05:16

05:46

06:16

06:36

07:16

08:16

14:11

14:41

15:11

15:41

16:11

16:41

Spółdzielcza

04:16

04:46

05:17

05:47

06:17

06:37

07:17

08:17

14:12

14:42

15:12

15:42

16:12

16:42

Piaska

04:17

04:47

05:18

05:48

06:18

06:38

07:18

08:18

14:13

14:43

15:13

15:43

16:13

16:43

Graniczna 04

04:18

04:48

05:19

05:49

06:19

06:39

07:19

08:19

14:14

14:44

15:14

15:44

16:14

16:44

Popiełuszki

04:19

04:49

05:20

05:50

06:20

06:40

07:20

08:20

09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:45

18:45

19:45

21:15

22:45

Armii Krajowej

04:20

04:50

05:21

05:51

06:21

06:42

07:22

08:22

09:17

10:17

11:17

12:17

13:17

14:17

14:47

15:17

15:47

16:17

16:47

17:47

18:46

19:46

21:16

22:46

Wyszogrodzka, Wisła

04:22

04:52

05:23

05:53

06:23

06:44

07:24

08:24

09:19

10:19

11:19

12:19

13:19

14:19

14:49

15:19

15:49

16:19

16:49

17:49

18:48

19:48

21:18

22:48

Imielnica

04:23

04:53

05:24

05:54

06:24

06:46

07:26

08:26

09:21

10:21

11:21

12:21

13:21

14:21

14:51

15:21

15:51

16:21

16:51

17:51

18:50

19:50

21:20

22:50

Wiosenna

04:24

04:54

05:25

05:55

06:25

06:47

07:27

08:27

09:22

10:22

11:22

12:22

13:22

14:22

14:52

15:22

15:52

16:22

16:52

17:52

18:51

19:51

21:21

22:51

Parcele

04:25

04:55

05:26

05:56

06:26

06:48

07:28

08:28

09:23

10:23

11:23

12:23

13:23

14:23

14:53

15:23

15:53

16:23

16:53

17:53

18:52

19:52

21:22

22:52

Zajęcza

04:26

04:56

05:27

05:57

06:27

06:49

07:29

08:29

09:24

10:24

11:24

12:24

13:24

14:24

14:54

15:24

15:54

16:24

16:54

17:54

18:53

19:53

21:23

22:53

Lisia

04:27

04:57

05:28

05:58

06:28

06:50

07:30

08:30

09:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

14:55

15:25

15:55

16:25

16:55

17:55

18:54

19:54

21:24

22:54

Cekanowo, Płocka

04:28

04:58

05:29

05:59

06:29

07:31

08:31

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

14:26

14:56

15:26

15:56

16:26

16:56

17:56

18:55

19:55

21:25

22:55

Cekanowo, Plebanka

06:53

Cekanowo, Mazowiecka

06:55

Cekanowo, Płocka

04:28

04:58

05:29

05:59

06:29

06:57

07:31

08:31

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

14:26

14:56

15:26

15:56

16:26

16:56

17:56

18:55

19:55

21:25

22:55

Cekanowo, Wiejska

04:31

05:01

05:32

06:02

06:32

07:00

07:34

08:34

09:29

10:29

11:29

12:29

13:29

14:29

14:59

15:29

15:59

16:29

16:59

17:59

18:58

19:58

21:28

22:58

Cekanowo, GOK

04:32

05:02

05:33

06:03

06:33

07:01

07:35

08:35

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

18:00

18:59

19:59

21:29

22:59

Cekanowo, Lazurowa

04:34

05:04

05:35

06:05

06:35

07:03

07:37

08:37

09:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:02

15:32

16:02

16:32

17:02

18:02

19:01

20:01

21:31

23:01

Słupno, Piaski

04:35

05:05

05:36

06:06

06:36

07:04

07:38

08:38

09:33

10:33

11:33

12:33

13:33

14:33

15:03

15:33

16:03

16:33

17:03

18:03

19:02

20:02

21:32

23:02

Słupno, zajazd ( do Płocka)

04:38

05:08

05:39

06:09

06:39

07:07

07:41

08:41

09:36

10:36

11:36

12:36

13:36

14:36

15:06

15:36

16:06

16:36

17:06

18:06

19:05

20:05

21:35

23:05

Cekanowo, Miła

04:39

05:09

05:40

06:10

06:40

07:08

07:42

08:42

09:37

10:37

11:37

12:37

13:37

14:37

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

18:07

19:06

20:06

21:36

23:06

Cekanowo, Płocka

04:41

05:11

05:42

06:12

06:42

07:10

07:44

08:44

09:39

10:39

11:39

12:39

13:39

14:39

15:09

15:39

16:09

16:39

17:09

18:09

19:08

20:08

21:38

23:08

Lisia

04:42

05:12

05:43

06:13

06:43

07:11

07:45

08:45

09:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:10

16:40

17:10

18:10

19:09

20:09

21:39

23:09

Cekanowo, Mazowiecka

15:11

Cekanowo, Plebanka

15:13

Lisia

04:42

05:12

05:43

06:13

06:43

07:11

07:45

08:45

09:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:16

15:40

16:10

16:40

17:10

18:10

19:09

20:09

21:39

23:09

Zajęcza

04:43

05:13

05:44

06:14

06:44

07:12

07:46

08:46

09:41

10:41

11:41

12:41

13:41

14:41

15:17

15:41

16:11

16:41

17:11

18:11

19:10

20:10

21:40

23:10

Parcele

04:44

05:14

05:45

06:15

06:45

07:13

07:47

08:47

09:42

10:42

11:42

12:42

13:42

14:42

15:18

05:42

16:12

16:42

17:12

18:12

19:11

20:11

21:41

23:11

Wiosenna

04:45

05:15

05:46

06:16

06:46

07:14

07:48

08:48

09:43

10:43

11:43

12:43

13:43

14:43

15:19

15:43

16:13

16:43

17:13

18:13

19:12

20:12

21:42

23:12

Imielnica

04:46

05:16

05:47

06:17

06:47

07:15

07:49

08:49

09:44

10:44

11:44

12:44

13:44

14:44

15:20

15:44

16:14

16:44

17:14

18:14

19:13

20:13

21:43

23:13

Wyszogrodzka, Wisła

04:47

05:17

05:48

06:18

06:49

07:17

07:51

08:51

09:46

10:46

11:46

12:46

13:46

14:46

15:22

15:46

16:16

16:46

17:16

18:16

19:15

20:15

21:44

23:14

Armii Krajowej

04:49

05:19

05:50

06:20

06:51

07:19

07:53

08:53

09:48

10:48

11:48

12:48

13:48

14:48

15:24

15:48

16:18

16:48

17:18

18:18

19:17

20:17

21:46

23:16

Dobrowolskiego

04:51

05:21

05:52

06:22

06:53

07:21

07:55

13:50

14:50

15:26

15:50

16:20

17:20

23:18

Piaska

04:52

05:22

05:53

06:23

06:54

07:22

07:56

13:51

14:51

15:27

15:51

16:21

17:21

23:19

Spółdzielcza

04:53

05:23

05:54

06:24

06:55

07:23

07:57

13:52

14:52

15:28

15:52

16:22

17:22

23:20

Otolińska

04:54

05:24

05:55

06:25

06:56

07:24

07:58

13:53

14:53

15:29

15:53

16:23

17:23

23:21

Stanisławówka 02

04:55

05:25

05:56

06:26

06:58

07:26

08:00

13:55

14:55

15:31

15:55

16:25

17:24

23:22

Piękna

04:56

05:26

05:57

06:27

07:00

07:28

08:02

13:57

14:57

15:33

15:57

16:27

17:26

23:23

04:57

05:28

05:59

06:29

07:02

07:30

08:04

13:59

14:59

15:35

15:59

16:29

17:28

2/2
23:24

Jachowicza (teatr)
LINIA
130

SOBOTA
Rozkład ważny od: 01.07.2017 do odwołania

NIEDZIELA
Rozkład ważny od: 01.07.2017 do odwołania

Przystanek

Przystanek

Jachowicza (teatr) do Słupna 04:18

Jachowicza (teatr) do Słupna 04:18

Piękna

04:19

Piękna

04:19

Stanisławówka 01

04:20

Stanisławówka 01

04:20

Otolińska

04:21

Otolińska

04:21

Spółdzielcza

04:22

Spółdzielcza

04:22

Piaska

04:23

Piaska

04:23

Graniczna 04

04:24

Graniczna 04

04:24

Popiełuszki

04:25 05:25 06:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:45 15:45 17:15 18:45 19:45 21:15 22:45

Popiełuszki

04:25 05:25 06:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:45 15:45 17:15 18:45 19:45 21:15 22:45

Armii Krajowej

04:26 05:26 06:47 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:47 15:47 17:17 18:47 19:47 21:16 22:46

Armii Krajowej

04:26 05:26 06:46 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:46 15:46 17:16 18:46 19:46 21:16 22:46

Wyszogrodzka, Wisła

04:28 05:28 06:49 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:49 15:49 17:19 18:49 19:49 21:18 22:48

Wyszogrodzka, Wisła

04:28 05:28 06:48 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:48 15:48 17:18 18:48 19:48 21:18 22:48

Imielnica

04:29 05:29 06:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:51 15:51 17:21 18:51 19:51 21:20 22:50

Imielnica

04:29 05:29 06:50 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:50 15:50 17:20 18:50 19:50 21:20 22:50

Wiosenna

04:30 05:30 06:52 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 15:52 17:22 18:52 19:52 21:21 22:51

Wiosenna

04:30 05:30 06:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:51 15:51 17:21 18:51 19:51 21:21 22:51

Parcele

04:31 05:31 06:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:53 15:53 17:23 18:53 19:53 21:22 22:52

Parcele

04:31 05:31 06:52 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 15:52 17:22 18:52 19:52 21:22 22:52

Zajęcza

04:32 05:32 06:54 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 15:54 17:24 18:54 19:54 21:23 22:53

Zajęcza

04:32 05:32 06:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:53 15:53 17:23 18:53 19:53 21:23 22:53

Lisia

04:33 05:33 06:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:55 15:55 17:25 18:55 19:55 21:24 22:54

Lisia

04:33 05:33 06:54 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 15:54 17:24 18:54 19:54 21:24 22:54

Cekanowo, Płocka

04:34 05:34 06:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:56 15:56 17:26 18:56 19:56 21:25 22:55

Cekanowo, Płocka

04:34 05:34 06:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:55 15:55 17:25 18:55 19:55 21:25 22:55

Cekanowo, Plebanka

Cekanowo, Plebanka

Cekanowo, Mazowiecka

Cekanowo, Mazowiecka

Cekanowo, Płocka

04:34 05:34 06:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:56 15:56 17:26 18:56 19:56 21:25 22:55

Cekanowo, Płocka

04:34 05:34 06:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:55 15:55 17:25 18:55 19:55 21:25 22:55

Cekanowo, Wiejska

04:37 05:37 06:59 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:59 15:59 17:29 18:59 19:59 21:28 22:58

Cekanowo, Wiejska

04:37 05:37 06:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:58 15:58 17:28 18:58 19:58 21:28 22:58

Cekanowo, GOK

04:38 05:38 07:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 16:00 17:30 19:00 20:00 21:29 22:59

Cekanowo, GOK

04:38 05:38 06:59 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:59 15:59 17:29 18:59 19:59 21:29 22:59

Cekanowo, Lazurowa

04:40 05:40 07:02 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:02 16:02 17:32 19:02 20:02 21:31 23:01

Cekanowo, Lazurowa

04:40 05:40 07:01 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 15:01 16:01 17:31 19:01 20:01 21:31 23:01

Słupno, Piaski

04:41 05:41 07:03 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 15:03 16:03 17:33 19:03 20:03 21:32 23:02

Słupno, Piaski

04:41 05:41 07:02 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:02 16:02 17:32 19:02 20:02 21:32 23:02

Słupno, zajazd (do Płocka)

04:44 05:44 07:06 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 16:06 17:36 19:06 20:06 21:35 23:05

Słupno, zajazd (do Płocka)

04:44 05:44 07:05 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:05 16:05 17:35 19:05 20:05 21:35 23:05

Cekanowo, Miła

04:45 05:45 07:07 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 15:07 16:07 17:37 19:07 20:07 21:36 23:06

Cekanowo, Miła

04:45 05:45 07:06 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 16:06 17:36 19:06 20:06 21:36 23:06

Cekanowo, Płocka

04:47 05:47 07:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:09 16:09 17:39 19:09 20:09 21:38 23:08

Cekanowo, Płocka

04:47 05:47 07:08 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 15:08 16:08 17:38 19:08 20:08 21:38 23:08

Lisia

04:48 05:48 07:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:10 17:40 19:10 20:10 21:39 23:09

Lisia

04:48 05:48 07:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:09 16:09 17:39 19:09 20:09 21:39 23:09

Cekanowo, Mazowiecka

Cekanowo, Mazowiecka

Cekanowo, Plebanka

Cekanowo, Plebanka

Lisia

04:48 05:48 07:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:10 17:40 19:10 20:10 21:39 23:09

Lisia

04:48 05:48 07:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:09 16:09 17:39 19:09 20:09 21:39 23:09

Zajęcza

04:49 05:49 07:11 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:11 16:11 17:41 19:11 20:11 21:40 23:10

Zajęcza

04:49 05:49 07:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:10 17:40 19:10 20:10 21:40 23:10

Parcele

04:50 05:50 07:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 15:12 16:12 17:42 19:12 20:12 21:41 23:11

Parcele

04:50 05:50 07:11 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:11 16:11 17:41 19:11 20:11 21:41 23:11

Wiosenna

04:51 05:51 07:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 15:13 16:13 17:43 19:13 20:13 21:42 23:12

Wiosenna

04:51 05:51 07:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 15:12 16:12 17:42 19:12 20:12 21:42 23:12

Imielnica

04:52 05:52 07:14 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 15:14 16:14 17:44 19:14 20:14 21:43 23:13

Imielnica

04:52 05:52 07:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 15:13 16:13 17:43 19:13 20:13 21:43 23:13

Wyszogrodzka, Wisła

04:53 05:53 07:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 15:16 16:16 17:46 19:15 20:15 21:44 23:14

Wyszogrodzka, Wisła

04:53 05:53 07:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:15 16:15 17:45 19:14 20:14 21:44 23:14

Armii Krajowej

04:55 05:55 07:18 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:18 16:18 17:48 19:17 20:17 21:46 23:16

Armii Krajowej

04:55 05:55 07:17 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 15:17 16:17 17:47 19:16 20:16 21:46 23:16

Dobrowolskiego

23:18

Dobrowolskiego

23:18

Piaska

23:19

Piaska

23:19

Spółdzielcza

23:20

Spółdzielcza

23:20

Otolińska

23:21

Otolińska

23:21

Stanisławówka 02

23:22

Stanisławówka 02

23:22

Piękna

23:23

Piękna

23:23

Jachowicza (teatr)

23:24

Jachowicza (teatr)

W dniach:

1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli; Święta Wielkanocne; Święto Zesłania Ducha Świętego, 25-26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia

autobusy linii 130 - NIE KURSUJĄ !

23:24

portu publicznego rozpoczyna się
od jednej linii podmiejskiej 130.
W godzinach szczytu autobus dojeżdża
ze Słupna do Al. Jachowicza w Płocku (teatr), natomiast poza godzinami
szczytu oraz w weekendy trasa kończy
się na ulicy Wyszogrodzkiej (przystanek
Armii Krajowej).
W dni robocze, w godzinach szczytu
(godziny 4.00 - 8.00 oraz 14.00 -16.00)
autobus 130 jeździ co pół godziny.
Poza godzinami szczytu i weekendy
kursy są co godzinę. Z innych miejscowości gminy pasażerowie są nadal
dowożeni do Słupna darmowymi busami. Ceny biletów na „130” są zgodne
z obowiązującymi obecnie taryfami
w Komunikacji Miejskiej. Korzystając z biletów czasowych czy miesięcznych KM, można oczywiście
przesiadać się na Podolszycach, czy
też na Jachowicza na inne linie KM
w mieście w ramach tego samego biletu. Łącznie mamy 24 pary kursów
w dni powszednie oraz 19 par kursów
w weekendy.
- Jestem przekonany, że to pierwszy
krok w dobrą stronę, a nasza współpraca z Komunikacją Miejską będzie
się rozwijać. Mam osobistą satysfakcję, iż trudne i długie negocjacje
zakończyły się sukcesem dla dobra
wspólnego. Zachęcam mieszkańców
do korzystania z autobusów Komunikacji Miejskiej oraz życzę bezpiecznego i udanego podróżowania – mówi
wójt Marcin Zawadka.
W związku ze zmianą organizacji
transportu publicznego w gminie
przestała funkcjonować linia 116.
Każda zmiana organizacji transportu publicznego budzi zadowolenie
u jednych i niechęć u drugich. Zadaniem gminy i przewoźnika jest wypośrodkować oczekiwania i potrzeby
mieszkańców, mając na względzie
możliwości ekonomiczne, zarówno
samorządu, jak i spółki miejskiej oraz
samą organizację transportu publicznego. Jak wiadomo,1/2
wszystkich nie da
się zadowolić. Trasa linii 130 do Słupna nie po prostej trasie warszawskiej,
a przez Cekanowo, była ukłonem wobec mieszkańców tej miejscowości,
aby im ułatwić komunikację z miastem. Niestety i to nie wszystkim
się spodobało. W ostatnim czasie do
Urzędu Gminy wpłynęło pismo grupy mieszkańców z Cekanowa, którzy
nie chcą kursowania autobusów ulicą
Wiejską. Ich argumenty, że to droga
wewnętrzna (co nie jest prawdą), że
chcieli mieszkać w wiejskim zaciszu,
a teraz pasażerowie autobusów zakłócają ich intymność ( a gdzie interes
innych współmieszkańców Cekanowa), że dzieci nie mogą się bawić na
drodze i jeździć na rolkach (od kiedy
to droga publiczna jest miejscem zabaw dla dzieci!), pozostawiamy bez
komentarza.
aw

wydarzenia 5
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UNIJNE ŚRODKI DLA GMINY SŁUPNO

700 tysięcy złotych dla potrzebujących seniorów
Znakomita informacja dla naszych
mieszkańców. Gmina pozyskała duże
środki finansowe dla seniorów i niepełnosprawnych. W Słupnie powstanie Centrum Aktywizacji Seniorów,
które ruszy od października tego roku.
Program skierowany jest do seniorów
60+ oraz ich opiekunów. Jego realizacją zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyznała Gminie
Słupno dofinansowanie na projekt pn.
„Centrum Aktywizacji Seniorów”. Jest
to projekt w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
- To naprawdę bardzo dobra informacja
dla osób starszych, naszych mieszkańców a także, co warto podkreślić, ich
opiekunów, którzy wkładają dużo wysiłku w opiekę nad seniorami. Jestem zado-

wolony, że nasza wspólna praca, wysiłek
pani dyrektor GOPS-u przyniosła oczekiwany efekt w postaci tak dużego dofinansowania, dzięki któremu możemy
stworzyć centrum aktywizacji dla seniorów. Osoby starsze zawsze były dla mnie
wzorem i zawsze będą w centrum mojej
uwagi – mówi wójt Marcin Zawadka.
Projekt jest skierowany jest do 50 osób
niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy
Słupno, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Zaplanowano także
wsparcie dla 70 osób pełniących funkcje
opiekuńcze wobec osób starszych, niesamodzielnych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej
mieszkańców gminy Słupno. Zostanie
zrealizowany w okresie od 1 października 2017r do 30 września 2019r. w dwóch
edycjach. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w październiku
2017r oraz październiku 2018r.

Projekt zakłada wsparcie poprzez kluczowe zadania:
1. zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu
i dostosowanie adekwatnego wsparcia,
2. wsparcie opiekunów faktycznych
w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi poprzez zindywidualizowane doradztwo,
3. rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji osób
starszych i niesamodzielnych,
4. utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu,
5. integracja osób starszych i niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym.
Jednym z kluczowych założeń programu
będzie utworzenie Centrum Aktywizacji
Seniora (CAS), czyli miejsca, w którym
osoby starsze będą objęte profesjonalną opieką i usługami społecznymi,
będą mogły się spotkać, porozmawiać,
wymienić się doświadczeniami i zaopiekować się sobą wzajemnie w podstawowym zakresie. W ramach CAS
zorganizowane zostaną: zajęcia NORDIC WALKING (marsz z kijkami), zaję-

cia fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjne,
spotkania grupy wsparcia połączone
ze wspólnym gotowaniem, wyjazdy
edukacyjno-integracyjne, indywidualne
wsparcie psychologiczne i geriatryczne.
Innym kluczowym przedsięwzięciem uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone
z doradztwem w doborze sprzętu.
Program obejmuje także wsparcie doradcze dla 70 opiekunów nieformalnych

i faktycznych osób niesamodzielnych,
starszych poprzez: wsparcie psychologiczne dla opiekunów (relacja „pielęgniarka” – opiekun nieformalny) oraz poradnictwo w zakresie prawidłowych
metod, technik świadczenia opieki nad
osobami niesamodzielnymi/starszymi
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami opiekunów faktycznych.
(a)

ZMIANY KADROWE W OŚWIACIE

Czas wakacji, czas pożegnań, czas nominacji
23 czerwca we wszystkich szkołach
uroczyście zakończyliśmy rok szkolny.
Wyjątkowe zakończenie roku nauki
miało miejsce w szkołach podstawowych w Święcieńcu i w Liszynie, gdzie
pożegnano urzędujące panie dyrektorki: Izabelę Tomaszewską oraz Wandę
Urbaniak. Najlepsi uczniowie z gminnych szkół otrzymali nagrody wójta.
Szkołą w Święcieńcu pokieruje po wakacjach Agnieszka Domińska, nauczycielka języka angielskiego z tejże szkoły, zaś dyrektorem w szkole w Liszynie
będzie polonistka Jolanta Borowska.
Poza tym w Święcieńcu po prawie czterdziestu latach pracę zakończyły dwie
panie nauczycielki: Irena Goćkowska
i Anna Kolczyńska, które przeszły na zasłużoną emeryturę. Uczniów gminnych
szkół, po roku ciężkiej pracy, czeka wakacyjna laba.
Nowe sterniczki
Agnieszka Domińska, nowa dyrektor SP w Święcieńcu, ukończyła studia
licencjackie w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Płocku w zakre-

sie edukacji wczesnoszkolnej z językiem
angielskim oraz studia magisterskie na
Wydziale Pedagogicznym w Wyższej
Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w zakresie:
dydaktyka języków obcych. Nauczyciel
języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu od 01.09.2005r. Nauczyciel mianowany. Jako nauczyciel języka obcego
poszukuje nowatorskich form i metod
pracy w oparciu o najważniejsze osiągnięcia nauki, wprowadza innowacje pedagogiczne, przygotowuje uczniów do
udziału w różnych konkursach językowych jak np.: Olimpiada Przedmiotowa
Olimpus, Międzygminna Liga Przedmiotowa w Radzanowie, Liga Przedmiotowa „Prymusek” w Nowym Miszewie.
Jolanta Borowska, która kierować będzie Szkołą Podstawową im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie, związana jest
z tą placówką od 25 lat. Ukończyła Studia Magisterskie na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim
w zakresie filologii polskiej, specjalność

nauczycielska. Nauczyciel dyplomowany. Uczy języka polskiego i historii oraz
prowadzi szkolną bibliotekę. Jest animatorem ciekawych inicjatyw, projektów
edukacyjnych, konkursów szkolnych
i międzyszkolnych takich jak: projekt
edukacyjny pod hasłem „Jak to na Mazowszu”, innowacja pedagogiczna „Wędrówki po Mazowszu”, cykliczny konkurs
Corrida Językowa oraz konkurs o tytuł
Mistrza Języka Polskiego Gminy Słupno.
Po nowemu w Słupnie
Zgodnie z reformą oświaty wygaszane
zostają gimnazja, a szkoły podstawowe
stają się ośmioklasowe. Gmina Słupno
reformę oświaty wprowadziło bezboleśnie. Nikt z nauczycieli nie stracił
pracy, a wygaszane gimnazjum zostało
„wchłonięte” przez Szkołę Podstawową
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Dyrektorem „nowej
szkoły” został Waldemar Kaczorowski,
któremu wójt powierzył funkcję dyrektora na okres dwóch lat. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum Mariusz Krysiak
zostaje wicedyrektorem.

Najlepsi z najlepszych
Podczas gminnego festynu w Wykowie wójt Marcin Zawadka nagrodził najlepszych uczniów z gminnych
szkół. Tegoroczni laureaci nagród
wójta to:
1. Szymon Woźniak – uczeń Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie za uzyskanie
najlepszego wyniku z egzaminu gimnazjalnego, wzorowe zachowanie
oraz aktywną postawę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2016/2017.
2. Małgorzata Strusińska – uczennica
Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie oraz aktywną postawę na rzecz szkoły w roku
szkolnym 2016/2017.
3. Olga Śliwińska – uczennica Szkoły
Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywną postawę na rzecz szkoły w roku
szkolnym 2016/2017.

4. Kinga Kopyrska – uczennica Szkoły
Podstawowej im. Małego Powstańca
w Święcieńcu za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywną postawę na rzecz szkoły w roku
szkolnym 2016/2017.
Cztery uczennice zostały wytypowane w celu rozwijania talentów
w dziedzinie twórczości artystycznej na
Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne
Agaty Steczkowskiej roku w HOTELU
EUROPA w Starachowicach, jakie miały
miejsce w dniach od 1-10 lipca. Były to:
Kinga Górczyńska - uczennica Szkoły
Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Amelia
Nawrot - uczennica Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie,
Julia Woroniecka - uczennica Szkoły
Podstawowej im. Małego Powstańca
w Święcieńcu oraz Ilona Wysocka uczennica Gimnazjum im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Słupnie.
Andrzej Wiśniewski
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Disco boisko Wykowo 2017
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Bieg Wiosny - Słupno biega!

Rajd rowerowy „Jadę z mamą”
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8 wokół nas
Droga z Mijakowa
do Święcieńca jak nowa!
Powiatowa droga Mijakowo - Święcieniec w końcu doczekała się remontu.
To wspólne przedsięwzięcie powiatu
płockiego i gminy Słupno, która partycypowała w sfinansowaniu remontu
drogi (50/50). Droga od dawna była
w fatalnym tanie technicznym. Mieszkańcy gminy wielokrotnie interweniowali u wójta z prośbą o poprawę
nawierzchni. Dzięki zaangażowaniu
się byłego radnego Tomasza Piórkow-
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DZIEŃ DZIECKA ‘2017

Dzieci przejęły władzę w Słupnie

skiego oraz sołtysa wsi Święcieniec –
Ramutowo, Renaty Dembskiej sprawa
nabrała przyspieszenia. Zakończenie remontu planowane jest do końca wakacji.
W planach jeszcze wzmocnienie pobocza poprzez wyrównanie kruszywem
betonowym. I już będzie można ogłaszać przetarg na tak długo oczekiwaną
ścieżkę rowerową.
a

tem zabrali się do pracy. Młodzi radni
zgłaszali wiele propozycji dotyczących polepszenia jakości życia w naszej
gminnie nie tylko dla dzieci, młodzieży,
uczniów, ale również dorosłych. Wszelkie propozycje zostały przyjmowane
w formie uchwał i na koniec obrad przekazane wójtowi Marcinowi Zawadce,
celem ich realizacji. Niektóre z nich, jak
budowa szpitala dziecięcego w Słupnie,
czy wyższej szkoły, podejmowane były
z iście dziecięcą fantazją. Natomiast
szereg propozycji jest jak najbardziej
realnych do przyjęcia i wykonania. Jak
zapowiedział Marcin Zawadka, wiele
z tych propozycji będzie można zrealizować do końca kadencji samorządowej. Młodzieżowa rada wnioskowała
między innymi o: budowę skateparku
w Słupnie, wydłużenie przerwy obiadowej w szkołach, budowę sali sportowej przy szkole Liszynie i sygnalizacji
świetlnej w Liszynie, utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach, budowę większego parkingu przy szkole
w Liszynie, budowę boiska do koszykówki przy szkole w Święcieńcu i siłowni na powietrzu.

Stacja meteo w Barcikowie
będzie monitorować suszę
Na terenie Barcikowa, na działce gminnej, została postawiona automatyczna
stacja do pomiaru danych meteorologicznych, stanowiąca część Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej tworzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach.
A tymczasem jak informuje Instytut,
w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2017
roku, stwierdzono wystąpienie suszy rol-

niczej na obszarze całej Polski. Aktualny
stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych,
kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku
i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
krzewów i drzew owocowych, truskawek
oraz roślin strączkowych.
(a)

Stwórzmy kolekcję
Muzeum Historii Polski!
Muzeum Historii Polski za pośrednictwem Urzędu Gminy zwraca się do
mieszkańców naszej gminy o pomoc
w zbiórce nowych muzealiów. Muzeum
czeka na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane
z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku,
jak i w roku 1989. Oczekiwane są również przedmioty codziennego użytku,
fotografie, pocztówki, dokumenty, listy
i pamiętniki, prasa – a także elementy ubioru, umundurowania, uzbrojenia
i wyposażenia wojskowego, zabytkowe
urządzenia, meble oraz wyroby rzemieślnicze i artystyczne świadczące

o historii polskiej kultury, przemianach
społecznych i gospodarczych.
Otrzymane pamiątki wejdą w skład
tworzącej się kolekcji Muzeum Historii
Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum,
a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach
przeszłości i przyszłych wystawach
czasowych.
Osoby zainteresowane przekazaniem
do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać
się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie
rozpatrzona przez pracowników Muzeum Historii Polski w warszawie.
(r)

Budowa sali sportowej i sygnalizacji
świetlnej przy szkole w Liszynie, powstanie skateparku w Słupnie, wydłużenie przerw obiadowych w szkołach, napowietrzne siłownie. To tylko
niektóre z propozycji Młodzieżowej
Rady Gminy. Zdaniem wójta Marcina
Zawadki, wiele z propozycji młodych
radnych jest do zrealizowania.
Tradycji stało się zadość i z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka,
najmłodsi obywatele naszej gminy
przejęli władzę w samorządzie. Rano
w Urzędzie Gminy wójt Marcin Zawadka przekazał władzę i symboliczne
klucze do Urzędu Gminy w ręce Jaśka
Szałkowskiego, ucznia gimnazjum i od
tego momentu obowiązki gospodarza

gminy pełnił wójt Jan Szałkowski. Tego
samego dnia Marcin Zawadka gościł
także uczniów z gimnazjum w Słupnie,
którzy przeprowadzili ze „starym” wójtem półgodzinny wywiad. Rozmowę
z wójtem przeprowadzali: Bartosz Świderski, Ilona Kamińska i Klaudia Ramotowska. Nowy wójt gościł w tym dniu
w Szkole Podstawowej w Słupnie na
międzyszkolnym turnieju sportowym
z okazji Dnia Dziecka, gdzie wręczał
puchary zwycięzcom.
Na swoim drugim posiedzeniu zebrała
się także Gminna Rada Dzieci i Młodzieży w Słupnie, która obradowała ponad
godzinę. Najpierw radni podjęli uchwały
w sprawie wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady, a po-

Młodzieżowa Rada Gminy 2017
Nataniel Jelec - SP Słupno
(przewodniczący)
Karolina Czerwińska - Gimnazjum
(wiceprzewodnicząca)
Jan Szałkowski – Gimnazjum
Julia Adamkowska – SP Słupno
Iga Cybulska – SP Święcieniec
Gabriel Dąbrówka – SP Liszyno
Paweł Deroń – Gimnazjum
Przemek Karłowicz – SP Słupno
Maksymilian Krom – Gimnazjum
Dominik Kruk – SP Święcieniec
Aniela Machowska – SP Liszyno
Piotr Oprawka – SP Liszyno
Filip Pietrzyk – SP Liszyno
Julia Siwek – SP Słupno,
Katarzyna Zwierzchowska
– SP Święcieniec
aw
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Wójt w ogniu pytań gimnazjalistów
Kiedy 1 czerwca władzę w gminie przejęły dzieci i nowy - młody
wójt, prawdziwy gospodarz gminy
miał trochę więcej wolnego czasu
i spotkał się z uczniami Gimnazjum
w Słupnie, którzy przeprowadzili
telewizyjny wywiad z Marcinem Zawadką. Dziś na łamach „Głosu Słupna”, publikujemy zapis obszernych
fragmentów tej rozmowy, z której
dowiadujemy się wiele ciekawych
i nieznanych faktów z życia wójta
Marcina Zawadki.
Na czym polega praca Wójta Gminy
Słupno?
Praca wójta polega na administrowaniu urzędem gminy, współpracą
z radnymi gminy, wykonywaniu uchwał
Rady Gminy. Poza tym a może przede
wszystkim na realizowaniu potrzeb
mieszkańców. Dla mnie mieszkańcy
zawsze są na pierwszym miejscu. Dlatego też od początku mojej kadencji
zmieniałem zasady kontaktowania się
mieszkańców z wójtem. Nie jest tak,
jak było wcześniej, że tylko jedna godzina w tygodniu była przeznaczona
dla mieszkańców na spotkania z wójtem. Od początku mojego urzędowania
przez całą środą w każdym tygodniu
jestem dostępny dla mieszkańców.
Można pisać do mnie także elektronicznie przez zakładkę „napisz do wójta”. Poza tym cyklicznie spotykam
się z mieszkańcami poszczególnych
sołectw, których jest siedemnaście.
Reasumując na pierwszym miejscu są
mieszkańcy, na drugim współpraca
z Radą Gminy, na trzecim administrowanie Urzędem Gminy.
Czyli jest to praca bardzo odpowiedzialna?
Wójt ponosi pełną odpowiedzialność
za podejmowane decyzje i za podpisane dokumenty. Wójt jest urzędnikiem państwowym i jego ewentualne
pomyłki, czy złe decyzje narażone są
na odpowiedzialność karno – skarbową. Decyzje na przykład o umorzeniu
podatków mieszkańcom nie są decyzjami łatwymi. Każdym przypadkiem trzeba się zająć indywidulanie.
Jest również odpowiedzialność globalna, czyli w wójt w moim odczuciu
powinien podążać za oczekiwaniami
mieszkańców. Jeśli wójt czy Rada Gminy idzie w innym kierunku niż mieszkańcy, może nastąpić weryfikacja pracy władz gminy przez mieszkańców,
na przykład w formie referendum,
tak jak się to stało w u nas w maju.
Normlanie wójt, jak i radni są oceniani
raz na cztery lata podczas wyborów
samorządowych, podczas których wybierani są radni oraz wójt gminy.
Czy miał Pan chwile zwątpienia
w swojej pracy i czego one dotyczyły.
Ja trafiłem do pracy samorządowej
w trudnym okresie, bo mój poprzednik pracował tutaj 25 lat z sukcesami i odszedł. Nie dlatego, że przegrał
w wyborach, tylko odszedł w glorii i poczuciu spełnionego obowiązku. Stąd
zawsze nowa osoba na tym stanowisku jest z automatu porównywana do
poprzednika. Nie da się wielu spraw
zrobić w jednej kadencji. Mój poprzednik budował gminę ponad dwadzieścia
lat. Wobec nowej osoby ma się bardzo duże oczekiwania. To zderzenie
z rzeczywistością jest trudne, a często i z biurokracją, formalizacją decyzji, które nie wszystkie zależą od urzę-

du gminy, a wymagają czasu, kiedy
ten czas ucieka. W moim przypadku
dochodziła jeszcze ta wielka trudność
we współpracy z częścią Rady Gminy,
więc były takie momenty, że się zastanawiałem, czy to ma dalej sens.
Przychodząc do gminy byłem naładowany ideami, pomysłami, chciałem
zrobić wiele więcej niż zrobiłem, ale
każda zmiana niesie ze sobą opór. Tak
samo wybór nowego wójta. W moim
odczuciu podstawowy problem nie był
taki, że ja nie mogłem się dogadać
z radą, bo z każdym można się porozumieć, tylko taki, że jako nowa osoba od początku byłem atakowany,
a nawet szkalowany w mediach. Zastanawiałem się wtedy, czy warto być
wójtem w sytuacji, kiedy więcej tracę
niż zyskuję. Na nazwisko się pracuje
całe życie, a przez różne kłamliwe pomówienia można wiele stracić. To nie
ma nic wspólnego z normalną wymianą poglądów i merytoryką. Ale ludzie
mnie wybrali i ci ludzie dawali mi siłę.
Dzięki poparciu mieszkańców znajdowałem w sobie siłę, żeby tutaj być
i się nie poddawać. Ale bycie wójtem
to nie jest jedyny mój pomysł na życie
i nie jestem - jak wielu - przyspawany
do stołka na całe życie. Chociaż cieszę
się i jestem dumny z tego, co zrobiliśmy wspólnie dla tej gminy. Chociażby
wybudowany orlik lekkoatletyczny,
nowoczesny sportowy obiekt w miejsce starego, niebezpiecznego boiska
asfaltowego.
Powiedział Pan, że się spotyka
z mieszkańcami. Czy bierze Pan do siebie ich sugestie uwagi, przemyślenia?
Powiem, że nawet za mocno biorą
to do siebie. Od początku chciałem
wszystkim pomagać i realizować ich
pomysły. Ale z doświadczania już
wiem, że ile jest mieszkańców, tyle
jest głosów. Nie da się wszystkich
zadowolić. Ktoś przyjdzie do mnie
i powie na przykład, że chce próg zwalniający na swojej ulicy w celu lepszego
bezpieczeństwa. Super ! Robimy próg
na drodze. Na drugi dzień przyjdą dwie
inne osoby i powiedzą: kto wymyślił ten próg zwalniający? Samochody podskakują i hałasują pod moim
oknem. A komuś innemu siano się wywróciło jak wjechał ciągnikiem z przyczepą na próg. Trzeba z dystansem
i rozsądkiem podchodzić do wszystkich pomysłów. Ale biorą wszystkie
uwagi mieszkańców do serca.
Z jakimi problemami mieszkańców
najczęściej się Pan spotyka?
Problemów jest bardzo dużo. Ważnym
problemem, który często nie jest dostrzegany przez innych mieszkańców
to jest bezdomność. Wbrew pozorom
u nas w gminie jest sporo ludzi, którzy
nie mają gdzie mieszkać. O tym się nie
mówi często, bo jest to niewygodny
temat. Zadaniem własnym gminy jest
zapewnienie każdemu dachu nad głową. W naszej gminie jest sporo takich
osób, które stały się bezdomne z różnych przyczyn, losowych, życiowych.
To są często ogromne ludzkie dramaty. Z Radą Gminy nie doszliśmy do porozumienia, żeby zainwestować w budowę bloku socjalnego. Ja dostrzegam
ten problem, bo ci ludzie do mnie przychodzą ze swoimi problemami. Chciałbym im pomóc, ale nie ma możliwości,
bo Rada Gminy nie podjęła takiej decyzji, aby budować dom socjalny. Inny
dotkliwy problem w naszej gminie

to kłopoty z zaopatrzeniem w wodę
w okresie letnim, kiedy występuje
brak wody lub jest bardzo słabe ciśnienie. Co mają powiedzieć rolnicy, którzy
muszą napoić swoje zwierzęta. To jest
kwestia modernizacji całej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, żeby
można bez przeszkód zaopatrywać
mieszkańców w wodę. To problem,
który dotyczy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, rolników.
Jakie są obecnie najważniejsze cele
dla mieszkańców gminy?
Najważniejsza sprawa tu uporządkowanie komunikacji autobusowej.
Druga sprawa to właśnie ten blok
socjalny, o którym już mówiłem.
W ciągu roku można taki blok postawić, bo to nie jest jakaś wieloletnia
inwestycja. To jest kwestia dobrej
woli i decyzji. Kolejna sprawa, którą
chciałbym załatwić to utworzenie
zakładu komunalnego. Większość
gmin ma swoje zakłady komunalne.
To jest zakład, który funkcjonuje przy
urzędzie gminy, który ma swoich pracowników i sprzęt do odśnieżania, do
naprawy ulic, do sprzątania itd. Mieszkańcy są zadowoleni, bo mają pracę,
a my jesteśmy zadowoleni, bo robią
to dla własnej gminy z należytym oddaniem. Do pory musimy korzystać
z innych zewnętrznych pośredników
do takich prac. To są te trzy rzeczy,
które chciałbym zrobić plus poprawa
obecnej infrastruktury drogowej.
Szkolnictwo dziś przechodzi duże
zmiany. Podobają się Panu te reformy?
Trudno mi się do nich odnieść, bo nie
mam skali porównawczej. Ja chodziłem do szkoły ośmioklasowej. Nie
poznałem, więc korzyści czy wad
z uczęszczania do gimnazjum. W naszej gminie, mimo zmian organizacyjnych, nie ma sytuacji, że ludzie tracą
pracę. Nie będzie zwolnień w naszych
szkołach, co jest bardzo ważne dla
nauczycieli. Czy reforma to jest dobre
rozwiązanie, to pokaże czas. Każda
zmiana wywołuje obawy, ale to musimy sami przeżyć, żeby to ocenić. Ja
chcę w to wierzyć, że to będzie z korzyścią dla was, jako uczniów, dla młodych ludzi, że edukacja po reformie

spowoduje to, że będzie wam łatwiej
odnaleźć się w szkołach średnich.
Jak Pan wspomina swoje szkolne lata,
był Pan prymusem, lubił się uczyć?
To jest pytanie z gatunku tych intymnych… W podstawówce nie byłem
dobrym uczniem, chociaż nie wiem,
czy powinienem głośno o tym mówić. Mieszkałem na osiedlu, gdzie
miałem samych starszych kolegów.
Nie było komputerów, elektroniki,
więc czas spędzało się głównie na
grze w piłkę, chodzeniu po parkach.
Moi starsi koledzy powiedzieli mi, że
ósmej klasie już nie ma na świadectwie szkolnym ilości opuszczonych
godzin, więc nie starałem się zbytnio
do tej szkoły chodzić. Mieszkałem
poza centrum miasta i musiałem dojeżdżać 20 minut do szkoły. Jak była
na przykład klasówka z matematyki
i nie byłem przygotowany, to umawiałem się z kolegą, że wepchnie mnie do
fontanny. Przychodziłem do pani
i mówiłem, że musze jechać do domu,
bo wpadłem do fontanny i mam mokre ubranie i buty. No i pani mnie musiała zwolnić i tak unikałem klasówki.
W efekcie na pierwszy semestr
w ósmej klasie miałem trzy dwóje.
Wówczas skala ocen była 2-5. W tym
miałem dwóję także z wuefu. Na początku roku dostałem piątkę, a potem
już od września wcale nie chodziłem
na w-f, bo te lekcje miałem o godzinie
7.10. W mojej szkole lekcje odbywały
się na dwie zmiany i było pięć ósmych
klas. Ale wyciągnąłem się na koniec
roku szkolnego i zdałem egzaminy do
szkoły średniej. W moich czasach zdawało się nawet egzaminy do szkoły
zawodowej, gdzie były tak oblegane
kierunki, że trudno było się dostać. Na
przykład było tak na kierunku kucharz
okrętowy. Wtedy taki zawód to była
świetna okazja dla młodych ludzi,
żeby wyjechać za granicę, pływać na
statkach, dobrze zarabiać.
Generalnie w szkole podstawowej nie
byłem dobrym uczniem. Natomiast
w szkole średniej trafiłem do klasy,
gdzie wszyscy bardzo dobrze się uczyli i żeby nie być gorszym od nich też
zacząłem się mocno uczyć. Zdałem

maturę w terminie z dobrymi wynikami. Później zdawałem na prawo na
Uniwersytet Warszawski i nie zdałem
tego egzaminu. Były wówczas takie
czasy, że nie było prywatnych uczelni,
więc trafiłem do wojska, gdzie odbyłem normalną, dwuletnią zasadniczą
służbę wojskową. Po wyjściu z wojska
jeszcze mocniej się przygotowałem
i zdałem na dzienne studia na Uniwersytet Warszawski. Na studiach
miałem dobre wyniki i otrzymywałem stypendium naukowe, co mi pomagało jakoś się w Warszawie samodzielnie utrzymać. Pracę magisterską
obroniłem już 4 czerwca, jako trzecia
osoba z roku. A już od pierwszego lipca poszedłem do pracy. Nie miałem
wakacji, bo musiałem szybko podjąć
pracę i prowadzić odpowiedzialne samodzielne życie.
Jakie jest Pana najlepsze wspomnienie z okresu dziecięcego?
Dużo tych wspomnień było. Powroty
z wakacji były przyjemne, spotkania
z kolegami, bo ja chodziłem do szkoły
z internatem, więc było dużo czasu na
wspomnienia …
Który prezent na Dzień Dziecka najbardziej utkwił Panu w pamięci?
Ja zawsze na Dzień Dziecka dostawałem książki. Zawsze się cieszyłem
z tych książek, bo kiedyś kupić dobrą
książkę było bardzo trudno. Miałem
zaprzyjaźnioną panią w księgarni,
która mi mówiła, jakie nowości będą
przychodzić. A książki przychodziły
w nakładzie trzech sztuk na całą księgarnię. Rodzice dawali mi pieniądze
w tym dniu, żebym sobie poszedł i kupił ulubioną książkę. To były prezenty,
które najbardziej mnie cieszyły. Całymi dniami czytałem książki. Do dziś
mam bardzo dużo książek młodzieżowych, które mnie jakoś ukształtowały. Mam też dużo starych, wartościowych książek z XIX wieku wydawanych
w okresie zaborów. Bardzo lubię książki i czytam, jeśli tylko mam czas.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Wywiad z wójtem przeprowadzili:
Bartosz Świderski, Ilona Kamińska
i Klaudia Ramotowska.
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PROMOCJA KSIĄŻKI

Kapliczki i krzyże to nasza historia
W poniedziałek, 19 czerwca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie
zorganizowano spotkanie autorskie
połączone z promocją pierwszej publikacji klubu miłośników historii i tradycji działającym przy GOK-u, zatytułowanej „Krzyże i kapliczki przydrożne
ślady historii Gminy Słupno.
Na spotkanie przybyli w głównej mierze seniorzy, mieszkańcy gminy Słupno,
którzy są pośrednimi współautorami
tej publikacji, bo jak nie kryli autorzy,
to właśnie z długich rozmów z mieszkańcami gminy i seniorami, a nierzadko
właścicielami kapliczek, powstała ta
książka. W spotkaniu udział wzięli prawie wszyscy autorzy opracowania: Piotr
Drzewicki, Michał Korwin Szymański,

Teresa Siwanowicz, Marek Siwanowicz,
Jan Henryk Waluś, Iza Więcek.
Jednym z gości był, znany mieszkańcom gminy, Andrzej Bieńkowski zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki
Rolniczej w Warszawie. - Jestem świeżo po lekturze tej książki i jako historyk jestem pod wrażeniem pracy, jaki
włożył w nią zespół autorski. Autorzy
zachowali i zatrzymali dla potomnych
tradycję i historię tej gminy. Książka
ta, jako świadectwo zostanie na zawsze w archiwach bibliotek, kiedy nas
już nie będzie. To jest duża, godna
rzecz. O Aleksandrze Macedońskim
też by nikt nie wiedział dziś, gdyby
kiedyś o nim nie napisano - powiedział
były dyrektor GOK w Słupnie.

Michał Korwin Szymanowski podziękował za pomoc Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Słupnie i władzom gminy,
które sfinansowały publikację. – Jest
bardzo dużo książek historycznych, które gdzieś tam zahaczają o gminę Słupno, ale brakowało do tej pory książki
mówiącej o „mikrohistorii” gminy Słupno, o naszej historii, naszych dziadach
i pradziadach, którzy tutaj żyli. Dla wielu
z Państwa, zwłaszcza starszych, to jest
niedaleka przeszłość, ale za pięćdziesiąt, czy sto lat, kiedy nas już nie będzie,
to już będzie historia. Tych kapliczek
i krzyży też może już nie być. Utrwalenie
naszej przeszłości to obowiązek historyka wobec młodych pokoleń – mówił
współautor „Kapliczek”.

Z kolei Jan Waluś opowiadał o swoich
doświadczeniach z pracy nad książką
i o licznych rozmowach z mieszkańcami, które odbywały się przez płot, na
ławeczce pod drzewem, a inne przy herbacie. Wiele tych rozmów to były wspomnienia rodzinne związane z historią
kapliczek i krzyży, ale również z historią
samych rodzin, które często mieszkają
tutaj od pokoleń. – Zachęcam do nabycia książki, bo tam jest wasza historia, wasze nazwiska. Historia gminy to
także losy waszych rodzin – mówił Jan
Waluś. Książki z autografami autorów
w cenie 25 złotych rozchodziły się jak
przysłowiowe ciepłe bułeczki. W dalszym ciągu książka jest w sprzedaży
w GOK-u w Cekanowie.

Historią gminy Słupno nie tylko pasjonują się jej „rdzenni” mieszkańcy. – Ja
jestem mieszkańcem napływowym,
chociaż mieszkam tutaj od dwudziestu
lat. Jestem dumny i zaszczycony tym,
że mogę poznawać i utrwalać jej historię
i tradycje – powiedział Piotr Drzewicki,
jeden z autorów.
Twórcy „Krzyży i kapliczek” zwrócili
się także do apelem do mieszkańców
o pomoc w kolejnych publikacjach.
Autorzy zdradzili, że zamierzają pracować nad losami pomordowanych
ofiar wojennych na terenie gminy,
miejscami
martyrologii i losami
mieszkańców pochowanych w starych
przedwojennych grobach.
Andrzej Wiśniewski

ciepło i radośnie opowiadała dzieciom o swojej przygodzie z pisaniem.
W sobotę 24 czerwca odbył się gminny
festyn „ Powitanie lata” w Wykowie, na
którym Gminna Biblioteka Publiczna w
Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone z kiermaszem książki
i zabawą fantową. Inicjatywa Gminnej

Biblioteki Publicznej w Słupnie cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem
zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych uczestników imprezy.
Warto wspomnieć również, iż w opisywanym okresie odbywały się cykliczne
spotkania w ramach Klubu Młodego
Czytelnika, podczas których przybliżyli-

śmy dzieciom postacie polskich poetów,
piszących dla najmłodszych odbiorców.
Minione pół roku obfitowało w zajęcia
i spotkania dla najmłodszych odbiorców. Postaramy się, aby nasza oferta
na kolejne miesiące była równie atrakcyjna dla Państwa. Zapraszamy!
Bożena Wernik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUPNIE

Pół roku z książką w tle
Pierwsze półrocze 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie
upłynęło pod znakiem spotkań i zajęć
dla dzieci. Nasze działania skupiły się
na aktywizacji i promocji czytelnictwa
wśród najmłodszych mieszkańców
naszej gminy i dla tej grupy odbiorców
przygotowaliśmy w minionym okresie
atrakcyjną i interesującą ofertę.
W styczniu zorganizowaliśmy cykl spotkań z Moniką Sawicką autorką książek dla dzieci i dorosłych połączonych
z warsztatami plastyczno – literackimi
pt. „ Moja książka marzeń”.
W lutym, jak co roku, nasza placówka
włączyła się w organizowane na terenie naszej gminy ferii dla dzieci. Podczas zajęć przygotowanych przez nas,
uczniowie odkrywali w sobie pasję pisania wierszy oraz zgłębiali wiedzę dotyczącą tradycji karnawałowych w Polsce
i na świecie. Pod koniec lutego do naszej placówki dotarły prace malarstwa
Kamila Garlickiego. Oficjalne otwarcie wystawy tego młodego, zdolnego
i niezwykle wrażliwego twórcy odbyło
się 27 lutego. Prace można było oglądać do końca marca. Wystawa cieszyła
się dużym zainteresowaniem, przyciągała uwagę i przenosiła oglądających
w kolorowy świat wyobraźni. W marcu
zorganizowaliśmy lekcje biblioteczne

dla najmłodszych naszych odbiorców
pt. „Kosmos w bibliotece” oraz dla
uczniów klas szóstych pt. „Tadeusz
Kościuszko bohater dwóch narodów
Polski i Ameryki”.
Kwiecień rozpoczęliśmy cyklem zajęć,
przygotowanych dla klas I – III szkół
podstawowych, poświęconych twórczości Hansa Christiana Andersena pt.
„Podróż do krainy bajek”.
W kwietniu gościliśmy również autorkę
książek dla dzieci Barbarę Kosmowską,
która spotkała się z uczniami Szkoły
Podstawowej w Święcieńcu.
1 czerwca, jak co roku, biblioteka
przygotowała prezent dla milusińskich z okazji Dnia Dziecka, zapraszając dla grona młodych odbiorców
grupę teatralną z Krakowa z przedstawieniem pt. „Nie do wiary! W Bibliotece kryją się czary ”. Początek
czerwca, to również zajęcia organizowane w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,
pod hasłem „ Czytanie zbliża ”. Podczas tej akcji odwiedziliśmy dzieci
w placówkach gminnych, a także
zapraszaliśmy naszych milusińskich
na wspólne czytanie. 12 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie dla grupy
przedszkolaków z lokalną pisarką
i poetką Anną Włochowską, która
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE DOLINY RZEKI SŁUPIANKI

Poskromić Słupiankę
Rzeka przepływa przez tereny gmin:
miasto Płock, Słupno i Radzanowo.
Jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzącym do niej w km 626,98
jej biegu w obrębie Podol-Borowiczki.
W odcinku ujściowym przepływa przez
zurbanizowane tereny Płocka, które
chronione są wałem przeciwpowodziowym Wisły oraz wałami wstecznymi Słupianki, stanowiącymi „Zaporę boczną Zbiornika Włocławek”.
W miejscowości Borowiczki Pieńki
i Cekanowo rzeka przepływa w pobliżu
gruntów rolniczych a w Słupnie w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Słupianka charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem przepływów, co powoduje,
że podlega niekorzystnym procesom
takim, jak wypłycanie i transport rumowiska, korekcja spadku podłużnego
oraz profilu poprzecznego.
W stosunku do wód Słupianki oraz do
gruntów pod tymi wodami, w imieniu
Skarbu Państwa prawa właścicielskie
wykonuje marszałek województwa
mazowieckiego, a w jego imieniu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie Oddział Płock.
Przez ostatnie lata, podczas organizowanych spotkań przedstawicieli
Oddziału WZMiUW z Urzędem Gminy
Słupno oraz mieszkańcami tej gminy, wielokrotnie pojawiały się apele
o zwiększenie drożności koryta rzeki
Słupianki i odbudowę zbiornika retencyjnego w Borowiczkach. Problem
zalewania
obszarów
położonych
przy Słupiance, w okresach nagłych
wezbrań wód podczas roztopów czy
opadów deszczu, przedstawiany był
również wielokrotnie w prowadzonej
korespondencji między Mieszkańcami,
Urzędem Gminy w Słupnie i WZMiUW.
Inwestycja 2006-2007
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, na zlecenie WZMIUW Oddziału
Płock w latach 2006-2007 wykonana
została inwestycja pn.: „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000”.
W ramach inwestycji wykonano odcinkowe kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki wraz
z budowlami powstrzymującymi erozję
rzeczną oraz przegrodę suchego zbiornika z budowlą upustową i przelewem.
W przypadku wystąpienia gwałtownych
zjawisk pogodowych takich jak ulewne
deszcze, przegroda suchego zbiornika retencjonując nadmiar wód chroni
przed powodzią tereny niżej położone.
W 2010r. gwałtowne i ulewne deszcze oraz wysokie stany wód Wisły,
doprowadziły do spiętrzenia rzeki
i przerwania zapory suchego zbiornika. W konsekwencji tych zdarzeń woda
z rzeki Słupianki zalała przyległe tereny
uprawne, w Słupnie, Liszynie, Borowiczkach Pieńkach oraz podtopiła osiedla mieszkalne (w tym znaczną część
osiedla „Pocztowa”) oraz drogi w Słupnie. W ramach usuwania skutków powodzi w 2010r. przedmiotowa przegroda
została naprawiona.
To za mało
Z perspektywy czasu okazało się,
że inwestycje są niewystarczające,
nie gwarantują, że w przypadku przejścia fali powodziowej, czy wezbrania

wód, koryto rzeki pomieści i odprowadzi występujące wysokie przepływy
do Wisły, bez szkody dla mieszkańców
i gruntów leżących przy rzece Słupiance. Sytuacja choćby sprzed kilku tygodni dni, kiedy po ulewnych deszczach
wody rzeki Słupianki znów wylały zalewając tereny prywatne, świadczy
o tym, że dalsze prace zabezpieczające na
rzece Słupiance są niewątpliwie konieczne.
W celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych
do Słupianki oraz zapewnienia prawidłowego przepływu wód i lodu
WZMIUW zlecił wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Zabezpieczenie
przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe
rz. Słupianki w km 0+900-9+000”
(Etap II uzupełnienie)”. Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie dwóch
gmin oraz uwarunkowań wynikających m.in. z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak
również procedur związanych z nabyciem gruntów (uzyskanie decyzji
podziałowych, wykup gruntów) od
osób prywatnych na poszerzenie koryta rzeki, dopiero w styczniu 2017r.
została wydana ostateczna decyzja
zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę
dla w/w inwestycji.

Na terenie Płocka wykonane zostanie,
m.in. odmulenie istniejącego zbiornika
zaporowo-retencyjnego w Borowiczkach oraz remont jazu z dobudowaniem
przepławki dla ryb i płazów. Istniejący
zbiornik w obrębie Podol- Borowiczki,
który od czasu zamknięcia cukrowni
„Borowiczki” nie był odmulany, zostanie
oczyszczony z nagromadzonych namu-

Ograniczenie wylewów
W wyniku planowanej inwestycji ograniczone zostaną wylewy rzeki, zostanie zatrzymana erozja koryta rzeki
oraz wykonane będą prace związane
z poprawą bytowania zwierząt (m.in.,
budowa przepławki dla ryb, odmulenie zbiornika w obrębie Podol- Boro-

przebudowy koryta rzeki jak również
wsparcie Urzędu Gminy Słupno.
Wykonanie tej inwestycji jest priorytetowe, dlatego WZMIUW podejmuje
działania aby jak najszybciej uzyskać
środki finansowe pozwalające na realizację tego przedsięwzięcia m.in.
o dofinansowanie z środków unijnych
(z Regionalnego Programu Operacyj-

Drugi etap
Około 85% planowanego zakresu robót, które zostaną wykonane w ramach
przedsięwzięcia wykonane zostanie
na terenie gminy Słupno. Podstawowym celem realizacji zadania jest
ochrona przeciwpowodziowa terenów
zamieszkałych, poprzez ułatwienie
spływu wód roztopowych i niedopuszczenie do ich rozlewania i podtapiania terenów przyległych. Dla
zabezpieczenia przeciwpowodziowego osiedla mieszkalnego „Pocztowa”
z postępującą zabudową jednorodzinną, podniesiony zostanie lewy brzeg
rzeki poniżej ulicy pocztowej na długości prawie 1 km. Istniejący na lewym
brzegu nasyp zostanie podwyższony
i poszerzony . Dotychczasowa stożkowa grobelka zostanie rozebrana,
a grunt (po zdjęciu darni) wbudowany
zostanie w nasyp projektowany. W ramach inwestycji wykonana zostanie
również przebudowa przekroju koryta rzeki Słupianki na długości ponad
3 km. Celem przebudowy koryta rzeki
Słupianki jest odprowadzenie przepływów maksymalnych prawdopodobnych do odbiornika, jakim jest rz.
Wisła bez powodowania wylewów na
terenach istniejącej zabudowy zagrodowej i użytkach rolnych, przy jednoczesnym stworzeniu warunków do migracji ryb. Zmniejszające się z biegiem
rzeki spadki (do minimum poniżej
jednego promila) powodują odkładanie wleczonego rumowiska z górnych
odcinków rzeki.
W celu jego przechwycenia, powyżej
ulicy Głębokiej przewidziano wykonanie osadnika rumowiska. Wzdłuż
lewego brzegu osadnika ułożona zostanie droga z płyt MON połączona
z drogą gminną w ciągu ulicy Głębokiej. Ponadto projekt przewiduje
odcinkowe umocnienia skarp rzeki
powyżej trasy warszawskiej, gdzie na
skutek erozji brzegowej i działalności bobrów koryto cieku wdziera się
w grunty prywatne.

Słupianka, Luty 2012

Słupianka, powódź 2010
łów naniesionych przez rzekę a skarpy
zostaną ustabilizowane. W celu umożliwienia migracji ryb i płazów na całej
długości cieku przy istniejącym jazie
w Borowiczkach, na lewym brzegu rzeki
przewidziano dobudowanie przepławki
składającej się z komór usytuowanych
schodkowo, rozdzielonych pionowymi
ściankami z obniżeniem górnym, przez
które woda o swobodnym zwierciadle
przelewać się będzie do coraz niższej komory, umożliwiając migrację ryb z Wisły
w górę Słupianki i do samego zbiornika.

wiczki). Ponadto w wyniku realizacji
inwestycji nastąpi: poprawa warunków utrzymania cieku (stabilizacja
rumowiska), rewitalizacja cieku wspomagająca przywracanie naturalnych
warunków życia biologicznego w cieku
oraz umożliwienie migracji ryb i płazów na całej długości rzeki.
Podkreślić jeszcze należy, że realizacja inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie zgoda właścicieli gruntów przyległych do rzeki na sprzedaż
części ich nieruchomości do celów

nego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
V Gospodarka przyjazna środowisku,
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian
klimatu Typ projektów Rozwój kompleksowych systemów małej retencji
zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego
oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych).
(red)
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IV LIGA. PODSUMOWANIE ROZGRYWEK DELTY SŁUPNO

Cenna nauka i doświadczenie
Po największym sukcesie w historii
naszego klubu, jakim był awans drużyny seniorów z ligi okręgowej do IV
ligi, przyszedł bardzo trudny sezon
2016/2017. Delta Słupno spadła z ligi,
ale zebrała cenne doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości.
Przed sezonem w szeregach naszych
seniorów panowała świetna atmosfera.
Wprawdzie ubyło kilku piłkarzy, którzy
postanowili kontynuować swoją przygodę z piłką w innych klubach z niższych
lig, ale w ich miejsce przybyło do klubu
13 nowych zawodników. Zarówno młodych piłkarzy, jak również doświadczonych, jak m.in. Arkadiusz Żaglewski czy
Damian Surmak.
Dobry początek
Trener Przemysław Michalski i jego podopieczni mieli nadzieję na udany sezon i
zakotwiczenie w środkowej części tabeli
IV ligi. Życie pisze jednak różne scenariusze i dla naszego zespołu napisało
ten bardzo nieprzyjemny, jakim był spadek Delty z IV ligi do okręgu płockiego.
Pierwsze mecze były naprawdę dobre
w naszym wykonaniu i słychać było
z trybun, i od drużyn przyjezdnych, że
Delta może odebrać punkty niejednej
silniejszej drużynie. Jednak na tym się
skończyło i wraz z upływem czasu rundy jesiennej, jak i wiosennej pojawiły się
problemy z kontuzjami, czy osobistymi
absencjami zawodników, co przełożyło
się niestety na grę i na wyniki.
Ostatecznie sezon na czwartoligowych boiskach skoczyliśmy na miejscu
19. Nasz bilans to 4 zwycięstwa, 9 remisów i 25 porażek. Bilans bramkowy
38-85. Najlepszym strzelcem naszej
drużyny został Bartosz Komorowski,
a oprócz niego na listę strzelców wpisywali się jeszcze Surmak, Winnicki,
Woliński, Machowski Krzysztof, Obojski, Paczkowski, Żaglewski, Koryto,
Felbór, Staniszewski, Wójcik, Sobczak.

Najlepiej asystującym zawodnikiem
w zespole Delty został Damian Surmak.

Udany sezon miały grupy młodzieżowe. Delta Słupno 2000 - zespół Macieja
Piórkowskiego zajął 2 miejsce w I Lidze
Okręgowej B1 Junior Młodszy. Warto
dodać, że trener miał do dyspozycji
większość zawodników z rocznika 2001
oraz 2002. Także ostateczna lokata
w ligowej tabeli, grając w starszej kategorii wiekowej jest bardzo zadowalająca. W nadchodzących rozgrywkach
zespół przystąpi do rozgrywek w swojej kategorii wiekowej w roczniku 2001.
Delta Słupno 2003 - zespół prowadzo-

ny przez Sebastiana Załęskiego zajął
8 miejsce w I Lidze Wojewódzkiej C2
Trampkarz i ostatecznie spadł z ligi.
W sezonie 2017/2018 nasi trampkarze
zagrają w Lidze Okręgowej. Była to również wspaniała przygoda dla naszych
zawodników, którzy mogli się mierzyć
z drużynami z całego Mazowsza i zdobyte doświadczenie na pewno będzie
procentować w przyszłości.
Delta Słupno 2005 - zespół Jerzego Gromadzińskiego wygrał swoją ligę Młodzików doznając tylko jednej porażki.
Młodzi adepci futbolu strzelili aż 110
bramek w 20 meczach tracąc przy tym
tylko 11. W nadchodzących rozgrywkach 2017/2018 zespół będzie walczył
o awans do rozgrywek mazowieckich.
Zespół już w najbliższym czasie 0609.07 wystąpi w Międzynarodowym
Turnieju Piłkarskim Wrocław Trophy.
Delta Słupno 2006 - zespół prowadzony
przez Damiana Brzyskiego powstał dopiero w październiku. Systematycznie
trenuje oraz rozgrywa gry kontrolne,
a od nowego sezonu wystartuje w Lidze
Okręgowej Młodzików.
Delta Słupno 2008 - drugi zespół prowadzony przez trenera Damiana Brzyskiego, od sezonu 2017/2018 zagra
w Płockiej Lidze Żak.
Delta Słupno 2010 - Piłkarskie Przedszkole Delty bawi się nieustannie
i w okresie wakacyjnym nie przerywa
treningów, cały czas szkoli i zapewnia
czas wolny najmłodszym pociechom.
W najbliższym czasie zespoły młodzieżowe (2001-2007) wyjadą na obóz
szkoleniowy do Cetniewa, do Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich, aby szlifować formę do rozgrywek piłkarskich
2017/2018.
Podczas Disco Boisko na stadionie
w Wykowie odbyło się zakończenie sezonu dla wszystkich grup piłkarskich
Delty Słupno, na które przybył zawsze
wspierający nasz klub, najlepszy sędzia
piłkarski w Polsce, Szymon Marciniak.
TM

Zawody gminne przebiegały zgodnie
z regulaminem. Na szczególne uznanie zasługiwał wysoki poziom sportowy, zwłaszcza w sztafecie pożarniczej, gdzie różnica między pierwszą,
a drugą drużyną wynosiła zaledwie
trzy setne sekundy, co zapowiadało
bardzo ciekawą rywalizację w ćwicze-

niu bojowym. I tak też było. OSP Słupno uzyskało wynik 48 sekund i zdecydowanie prowadziło po stracie pięciu
drużyn w grupy A. Ale jednostka ze
Święcieńca konsekwentnie zrealizowała swoje założone zadanie i wykonała je najszybciej z czasem 40,60
sekundy, co pozwoliło jej szósty rok
z rzędu wygrać gminne zawody.
MDP Słupno to trzykrotni mistrzowie
powiatu płockiego w kat. MDP. Wynik młodzieżówki jak przystało na mistrzów był bardzo dobry. Obie drużyny
tj. OSP Święcieniec i MDP Słupno, będą
reprezentować gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się 16 września w Gąbinie.
Klasyfikacja generalna zawodów
Grupa A męskie drużyny pożarnicze
1.
OSP Święcieniec
2.
OSP Słupno
3.
OSP Miszewko Strzałkowskie
4.
OSP Cekanowo
5.
OSP Gulczeowo
6.
OSP Mijakowo
Kategoria MDP (regulamin CTIF)
1.
MDP Słupno

Cenny sprawdzian
Mogliśmy się sprawdzić na tle drużyn
z olbrzymim potencjałem zarówno piłkarskim, jak również finansowym. Granie
z drużynami typu Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Dolcan Ząbki, MKS Ciechanów
czy MKS Mława pokazało nam również
wspaniałe bazy piłkarskie, na które
z utęsknieniem również czekamy na
obiekcie w Wykowie. Poczynione zostały
pierwsze kroki - zamontowanie siedzisk,
a już niebawem powstanie upragniony budynek klubowy, który będzie niezbędny do funkcjonowania Delty Słupno
w rozgrywkach piłkarskich. Podsumowując, był to sezon ciężki, ale i sezon, który
dał dużo naszemu klubowi, trenerowi czy
zawodnikom. Był to sezon, który pokazał
jak trudne są rozgrywki na szczeblu IV
ligi. Sezon, który zakończył się dla nas
smutno, ale wiele nas nauczył. Na szczęście w futbolu można szybko się zrehabilitować i klub już myśli o rozgrywkach
2017/2018 w lidze okręgowej. Już 27 lipca
nasi piłkarze rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu, a dwa dni później
rozegrają pierwszy sparing. Rozgrywki
ligi okręgowej nasz zespół wznowi 19 lub
26 sierpnia.
Młodsze zespoły

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

Święcieniec znowu najlepszy

Dominacja strażaków ochotników
z OSP Święcieniec w Gminie Słupno
potwierdziła się. Druhowie tej jednostki por raz szósty z rzędu wygrali
gminne zawody strażackie, rozegrane podczas festynu w Wykowie. Nasi
ochotnicy należą do czołówki powiatowej w tej dziedzinie.

W zawodach wzięło udział 6 jednostek OSP i 1 drużyna młodzieżowa
ze Słupna. Drużyny rywalizowały ze
sobą w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza, czyli bieg z przeszkodami (7x50 metrów) i ćwiczenie bojowe:
rozwinięcie linii gaśniczej. Na łączny
wynik drużyny składa się suma punk-

tów uzyskanych w obu konkurencjach.
Na wniosek zarządu oddziału gminnego
Komendant Miejski PSP w Płocku bryg.
Grzegorz Padzik powołał komisję sędziowską w składzie: mł. bryg. Artur Czachowski, st. kpt. Maciej Szutowski, st.
sek. Kamil Krzywkowski, st. kpt. Jarosław
Wróbel i mł. ogn. Andrzej Smolczewski.

