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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY GRANIC
ADMINISTRACYJNYCH
W związku ze złożonym do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
wnioskiem Prezydenta Płocka dotyczącym zmiany granic miasta Płocka i Gminy Słupno,
pragniemy poinformować, że wnioski rekomendowane do pozytywnego rozpatrzenia
ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
(Dz. U. nr 136 poz 961).
Wniosek Prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego został zaopiniowany przez
MSWiA Radzie Ministrów do negatywnego rozpatrzenia z następującym uzasadnieniem:
„Zmiana granic miasta na prawach powiatu Płock i gminy Słupno w powiecie płockim
polegająca na włączeniu do miasta Płocka części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR
Gulczewo o powierzchni 140,86 ha i części obszaru obrębu ewidencyjnego Gulczewo
Kolonia o powierzchni 1,98 ha. Przyczyny:
−

konsultacje przeprowadzone na terenie gminy Słupno w sposób jednoznaczny
wskazują

na

kategoryczny

sprzeciw

mieszkańców

gminy

odnośnie

przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic (na liczbę 4368 osób
uprawnionych do głosowania udział wzięło 2307 osób (ok. 53 %), z czego 2295
osób (ok. 99%) wyraziło swój sprzeciw wobec przedmiotowej zmianie granic),
−

na terenie miasta Płocka niewielkie zainteresowanie mieszkańców
przedmiotową zmianą granic - w konsultacjach liczba uczestniczących
nie osiągnęła nawet 1% uprawnionych do głosowania,

−

negatywne opinie Rady Gminy Słupno i Rady Powiatu Płockiego.”

W związku z powyższym Gmina Słupno pozostaje w swoich niezmienionych
granicach.
Jednocześnie pragniemy podziękować mieszkańcom naszej gminy za liczny udział
w konsultacjach społecznych, Radzie Powiatu Płockiego za poparcie naszych starań oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę „utrzymania” granic Gminy Słupno.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Słupno

FESTYN GMINNY ORAZ ZAWODY STRAŻACKIE
1 lipca 2007 roku na stadionie Sportowym w Wykowie odbył się Gminny Festyn
połączony z zawodami strażackimi.
Festyn zgromadził rekordową liczbę
osób,

które

rywalizującym
strażackim.

dopingowały
ze

sobą

Zanim

sekcją

przystąpiono

do zawodów, na płycie stadionu odbyła
się prezentacja uczestników, a były to
drużyny

z

Cekanowa,

Gulczewa,

Miszewka,

Słupna,

Mijakowa,

Święcieńca oraz żeńska drużyna z OSP
Cekanowo, dziewczęca drużyna z OSP Gulczewo,

a także dwie sekcje Młodzieżowej

Drużyny Pożarniczej
z

OSP

Zawody

Słupno.
zostały

rozegrane w dwóch
konkurencjach:
sztafeta pożarnicza z
przeszkodami
ćwiczenia
Rywalizacja

oraz
bojowe.
wśród

drużyn była bardzo
zacięta, a klasyfikację
końcową przedstawił Sędzia Główny pięcioosobowej komisji mł. Brygadier Jarosław
Walczak

z

Komendy

Miejskiej

PSP

w Płocku. Pierwsze miejsce wśród drużyn
męskich zajęło OSP Gulczewo (jednostka ta
już od 7 lat zajmuje I miejsce w zawodach
sportowo-pożarniczych

i

z

dobrym

wynikiem reprezentuje naszą gminę w
zawodach powiatowych), drugie miejsce

zajęła drużyna z OSP Miszewko, zaś trzecie
miejsce

drużyna

OSP

Święcieniec.

Przyszłością ochotniczego strażactwa są
młodzi strażacy z Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych i to właśnie oni zbierali
największe brawa od publiczności.
Program

Festynu

był

bardzo

urozmaicony, po zawodach strażackich,
wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta ze Słupna oraz zespoły ROMA oraz EXBOLO. Późnym
wieczorem przeprowadzono konkurs karaoke, po którym odbyła się videodyskoteka, ciesząca
się się olbrzymim powodzeniem.
Niezapomniano o najmłodszych dla których
zorganizowano

rozmaite

konkursy,

gdzie

rywalizacja również przebiegała z wielkim
zaangażowaniem. Gminna Biblioteka Publiczna
zorganizowała profesjonalne malowanie twarzy,
malowanie na koszulkach postaci z bajek oraz
kącik zabaw. Niewątpliwą atrakcją były quady,
kula sferyczna oraz zawody sumo cieszące się wielką popularnością wśród dzieci, jak
i dorosłych. Każdy mógł wziąć udział w loterii fantowej, w której można było wylosować
mnóstwo ciekawych nagród.

WZRUSZAJĄCY I PIĘKNY JUBILEUSZ
100 LAT PANI STEFANII GRZYBOWSKIEJ Z GULCZEWA STAREGO

Niecodzienny

Jubileusz

100

rocznicy

urodzin

mieszkanki Gminy Słupno Pani Stefanii Grzybowskiej
zgromadził wielopokoleniową rodzinę wraz z zaproszonymi na
wyjątkową uroczystość gośćmi.
Jubilatka urodziła się 26.08.1907 roku. Ma wspaniałą
rodzinę, która otacza ją szacunkiem i ciepłem rodzinnym.
Doczekała się 4 pokoleń. Posiada

5 dzieci – 2 córki i 3 synów, 18 wnuków, 44

prawnuków i 7 praprawnuków. Przez cały czas Jubilatka dbała o ciepło rodzinnego domu
oraz pracowała w gospodarstwie rolnym.

Z życzeniami dla Pani Stefanii Grzybowskiej w dniu urodzin przybyli:
Wójt Gminy Słupno – Stefan Jakubowski,
Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Kuchta,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ala Górecka,

Dyrektor GOPS – Joanna Jakubowska.

Składając życzenia z okazji wyjątkowego Jubileuszu Wójt Gminy Słupno życzył
Pani Stefanii zdrowia, radości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień życia
przekazując list gratulacyjny oraz kwiaty i prezent.
Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Płocku – Z-ca Dyrektora Zygmunt Burczyński i Kierownik Wydziału
Świadczeń

składając

najserdeczniejsze

życzenia

oraz

przekazując

decyzję

o przyznaniu dodatkowego
świadczenia z okazji stulecia
Jubilatki.
Rodzina i goście wznieśli
toast

szampanem

zaśpiewali
Jubilatce 200 lat.

oraz

dostojnej

Taka uroczystość to wyjątkowe chwile dla całej społeczności gminy, ponieważ
Pani Stefania Grzybowska jest pierwszą osobą od dziesięcioleci w Gminie Słupno, która
dożyła tak wspaniałego jubileuszu.
W ramach projektu
ogłoszony został konkurs pt.
„MŁODY REPORTER”, skierowany do młodych, aktywnych uczestników zajęć, w
celu zaprezentowania swoich relacji, sprawozdań, ciekawych filmów, ciekawych
sytuacji i wydarzeń, które pozostały w pamięci z wakacyjnych zajęć
profilaktycznych. Ogłoszenie wyników odbyło się 14 września na dyskotece dla
wszystkich dzieci ze świetlic środowiskowych, w Szkole Podstawowej w Liszynie.
Zwycięzca otrzymał odtwarzacz MP 3. (Praca zwycięzcy ukaże się w następnym
numerze „Głosu Słupna”)
Oto fragmenty niektórych prac:
„Wydarzeniem, które zachowało się w mojej pamięci z wakacyjnych zajęć
świetlicowych był wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Poznawaliśmy tam życie naszych przodków, którzy żyli ponad 100 lat temu.
Zwiedzaliśmy stare domy i gospodarstwa wiejskie. Mieliśmy też pokaz
wyrobu lnu, który przez: namaczanie, usztywnianie, bicie i czesanie nadaje
się do użytku…”
Kamil Szmulewicz
„Dniami, które najbardziej pozostały w jej pamięci z wakacyjnych zajęć świetlicowych był 11-12
sierpnia. W tym czasie moja swietlica Bielina i sąsiednia ( Borowiczki Pieńki) wyjechała na biwak do
Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Już od samego początku było wesoło. Gdy dojechaliśmy na miejsce
rozdzieliliśmy się w namiotach, dostaliśmy koce, poduszki i zastawę.
Wszystko musiało być porządnie ułożone, bo czystość miał sprawdzać
sam harcmistrz… po obiedzie dostaliśmy zaproszenie do podobozu
„Potwory i Spółka” na wybory miss i mistera. Rozpoczęły się
przygotowania poprzedzone jeszcze podwieczorkiem – lodami ☺.
Każdy kandydat musiał przygotować trzy stroje: sportowy, śmieszny i
wieczorowy. Niektórzy zrezygnowali nawet z wyjścia nad jezioro, aby
pomóc komponować stroje…
Paulina Jankowska
„Te wakacje spędzałam ciągle w domu. Jedynie w czasie półkolonii
nie nudziłam się. Mieliśmy duzo rozmaitych zajęć, począwszy od lekcji
rysunku, aż do zajęc stolarskich. Więc gdy zaproponowano mi wyjazd
na biwak zgodziłam się bez wahania…Pierwsze popołudnie- zajęcia
zapoznawcze były wyjątkowo miłe. Wspólne gry i zabawy zbliżyły nas do siebie…. Wyszło oczekiwane
przez wszystkich słońce. Była wymarzona pogoda na rozgrywanie zawodów. Konkurencje były
prześmieszne, np.: wydmuchiwanie mąki z talerza, w którym ukryta była szyszka, rzucanie sobie jajka
tak aby się nie zbiło, ubranie druhów w swoje części garderoby, czy przeniesienie kubkiem wody z
jednego dzbanka do drugiego (tu liczyła się szybkość, ale i przelana ilość wody). Nasz okrzyk: BIALI
BIALI SĄ WSPANIALI słychać było w całym obozie…”

Magdalena Marciniak
„W dniu 24 lipca wyruszyliśmy na basen Podolanka. Do wody
wskoczyliśmy o godz. 9.00. jako jedyna na basen nie weszła Dorota, a
szkoda, bo ominęła ją fantastyczna zabawa. Zjeżdżaliśmy z dużej

zjeżdżalni, parę osób się przytopiło, ale nikomu nic się nie stało. Po dwugodzinnej zabawie w wodzie
poszliśmy do Mc’Donalda gdzie zapchaliśmy się colą, frytkami, cheeseburgerami i lodami. Po
przepysznej „wyżerce” poszliśmy na przystanek…”

Emilka Szwech
„Ciekawym dniem był pobyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Słupnie. Kiedy dojechaliśmy do ośrodka nikomu nie chciało się
cokolwiek robić. Po jakimś czasie wszyscy wzięli się do roboty. Jedni
szlifowali drewno, drudzy rzeźbili, a reszta malowała wyrzeźbione
prace. Gdy skończyły się zajęcia był obiad. Następnie poszliśmy na plac
zabaw. Jednakże zabawa nie trwała dosyć długo ponieważ pani Joasia
Kraska zabrała nas do Gminnej Biblioteki Publicznej gdzie odbyły się
zajęcia na temat narkotyków…”

Adam Pach

„WIEM-WIDZĘ-REAGUJĘ” to hasło wszystkich dzieci
biorących udział
w wakacyjnych zajęciach
świetlicowych na terenie gminy Słupno w terminie 23.07. –
18.08.2007. Skorzystało z nich 120 dzieci z miejscowości:
Wykowo, Rydzyno, Borowiczki Pieńki, Mirosław, Słupno,
Bielino i Święcieniec.
Od
poniedziałku do piątku dzieci oraz
młodzież brała czynny udział
w aktywnych formach wypoczynku
ucząc się jednocześnie o zagrożeniach związanych z tak ważnym
problemem, jakim są narkotyki.
Inicjatorem projektu było „Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności
Lokalnej” a do realizacji dołączyła się przede wszystkim Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Świetlice Środowiskowe, Gminna
Biblioteka Publiczna.
Głównym celem zajęć z młodzieżą było ukazanie pomysłów na
aktywne spędzanie czasu wolnego.
Prowadzone zajęcia profilaktyczne miały na celu ograniczenie szkód
zdrowotnych oraz przekazanie informacji dotyczących narkotyków.
Wypromowano zdrowy styl życia.
Wśród licznych zajęć były m.in.
- ognisko z pieczeniem kiełbasek na
Polanie Św. Huberta
- Wyjazd na basen
- wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- udział w warsztatach
„Len – od ziarenka do
nitki”
- wycieczka rowerowa

- warsztaty z rzeźby
- zajęcia na pracowni artystycznej ( malowanie na szkle)
- zabawy i zajęcia profilaktyczne na świeżym powietrzu
- podchody,
- przygotowywanie plakatu nt „Narkotyki – Nie
biorę”
- pobyt w Mc’Donaldzie
Dodatkowo wszystkie dzieci zostały przeszkolone z
zakresu
pierwszej
pomocy
przez
Kamila
Kowalczyka - członka Drużyny Medycznej z
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku. Były
również
warsztaty
pt.
„Warto
zostać
wolontariuszem”.
W dniach od 11 – 18.08.2007 roku dzieci w ramach
projektu „WIEM – WIDZĘ – REAGUJĘ” –PROFILAKTYKA NARKOMANII
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ AKTYWNĄ FORMĘ WYPOCZYNKU
wyjechały na biwak do Gorzewa. W trakcie turnusu brały udział w zajęciach sportowych,
dyskotekach, wycieczkach pieszych, konkursach oraz spacerach po lesie. Oprócz tego były
kąpiele w jeziorze, kalambury, warsztaty z harcerstwa oraz bieg przełajowy z zadaniami. By
obozowicze byli lepiej przygotowani do biegu, przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu:
znaków patrolowych, szyfrów harcerskich, umundurowania harcerskiego, symboliki krzyża i
lilijki harcerskiej. Odbyły się również wybory miss oraz quiz „Wiedza Górą”. W realizację
projektu włączyło się 8 aktywnych wolontariuszy.
Wszystkie działania związane z wypoczynkiem dzieci zostały zrealizowane dzięki
środkom z Urzędu Gminy (Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie (fundusze pozyskane z
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej)
Koordynator projektu „WIEM-WIDZE-REAGUJĘ”
Monika Pankowska

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA DYREKTORA
W dniu 29 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Gminy w Słupnie został rozstrzygnięty
konkurs
na kandydata na dyrektora
Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.
Do konkursu zgłoszono 4 oferty przy czym dwie wycofano przed konkursem.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko
dyrektora w osobie Pana Jerzego Ogonowskiego.
Mazowiecki Kurator Oświaty nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury.
W związku z powyższym, działając na podstawie
września 1991 r.

art. 36a ust. 3 i 8 ustawy z dnia 7

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 . Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.), Wójt

Gminy Słupno powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego

Juliana Nowowiejskiego Panu Jerzemu Ogonowskiemu – dotychczasowemu nauczycielowi
w Zespole Szkół nr 1 w Płocku.

WOLONTARIUSZE NA WAKACJACH
Z wizytą we Francji
W dniach 21-31 lipca 2007 r. siedmioro wolontariuszy z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słupnie, wyróżniających się zaangażowaniem i aktywnością, wzięło
udział w Wyjeździe Studyjnym na Europejskie Spotkania Młodzieży w Taize we Francji,
organizowanym przez Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” z Grzybowa.
Wyjazd był nagrodą dla wolontariuszy a także motywacją do dalszej bezinteresownej pracy
na rzecz naszej społeczności.
Oprócz tygodnia spędzonego w burgundzkim Taize, we wspólnocie założonej przez
brata Rogera ponad 60 lat temu, wolontariusze mieli okazję zobaczyć „kawałek Europy”. Na
początku wyjazdu zwiedzili piękne niemieckie miasto Norymbergę gdzie byli przyjęci przez
rodaków z Misji Polskiej. W drodze powrotnej zatrzymali się w Szwajcarii gdzie wśród
malowniczego górskiego krajobrazu przyglądali się jednemu z pierwszych, wzorcowych
Domów Pomocy Społecznej jakie w Szwajcarii powstały.
Atrakcją dla uczestników wyjazdu było także spotkanie, które odbyło się już po
stronie polskiej, w Wołowie pod Wrocławiem. Wolontariusze mieli tam przyjemność zjeść
obiad ze strażnikami z tamtejszego więzienia oraz zapoznali się z ekologicznym projektem
realizowanym jako sposób na resocjalizację.
Na obozie w Grzybowie
Wolontariat GOPS Słupno wziął także udział w międzynarodowym obozie
„Budowanie Mostów”, który trwał od 5 do 15 sierpnia 2007 r. Reprezentowała nas trójka
starszych wolontariuszy. W obozie wzięła udział młodzież z Mołdawii i Polski. Budowanie
mostów odbywało się przez wspólną prace nad strategiami rozwoju miejscowości, z których
pochodzili uczestnicy. W pracach pomagały im liczne wizyty w urzędach samorządu
terytorialnego, organizacjach pozarządowych. Nie zabrakło oczywiście wątku podróżniczego.
Uczestnicy obozu udali się do Doliny Rospudy aby zapoznać się ze stronami miejscowego
konfliktu. Zwiedzili Białowieski Park Narodowy, zmagali się z naturą na spływie kajakowym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poświęcić swój czas dla
wspólnego dobra!!! Zobacz jak możesz pomóc!!!
Kontakt: GOPS Słupno ul. Warszawska 26a

Anna Muraszewska
Jakub Siwek
tel. (024)261-91-78
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W miesiącu czerwcu Centrum Integracji Społecznej wraz z partnerami „Nasza 19” był
organizatorem Festynu. W trakcie imprezy odbywały się prezentacje Projektu „ Przeciw
wykluczeniu Centrum Integracji społecznej w Słupnie”, oraz zaprezentowane było stoisko
Centrum wraz z dotychczasowym dorobkiem Centrum.
W lipcu uczestnicy Centrum zdawali egzamin
zawodowy z odbytego szkolenia zawodowego.
Wszyscy Uczestnicy zdali egzamin i otrzymali
stosowne zaświadczenia o ukończeniu następujących
kursów:
Kucharz z elementami obsługi przyjęć
okolicznościowych,
Księgowość komputerowa,
Kosmetyczka z elementami stylizacji fryzur,
Stolarz budowlany.
Na terenie Centrum Integracji społecznej w Słupnie
szkoliła się grupa w zakresie Projektowania/pielęgnacji terenów zielonych. Uczestnicy
również odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny oraz otrzymali stosowne zaświadczenia.

Od sierpnia Uczestnicy Centrum rozpoczęli blok zawodowy u pracodawców –
w jednostkach Urzędu Gminy, zakładach fryzjersko – kosmetycznych w Płocku, w płockich
i lokalnych firmach.

Szkolenia zaplanowane są na 57 dni szkolenia praktycznego. Ponadto Uczestnicy
kontynuują zajęcia z zakresu reintegracji społecznej. Są to zajęcia z wizaż, prawa, wiedzy o
społeczeństwie, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładania Spółdzielni
Socjalnej. Wiedza ta jest niezbędna do podjęcia dalszych decyzji o swojej przyszłości.

W miesiącu wrześniu grupa Projektowania / Pielęgnacji terenów zielonych rozpoczęła prace
adaptacyjne małych form zielonych na terenie świetlic socjoterapeutycznych w Bielinie,
Rydzynie oraz Wykowie.
Jarek Paradowski
Inwestycje
Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy
ul. Miszewskiej w Słupnie z infrastrukturą”. W ramach zadania wykonano ścieżkę pieszo –
rowerową o nawierzchni z polbruku, szerokości 2,5m na odcinku o długości 930mb wraz
z odwodnieniem i oświetleniem. Wartość zadania wyniosła 999 727,74zł brutto. Kostkę
brukową na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w 90% zapewnił Zarząd Dróg Powiatowych.
Zadanie obejmowało również przekładkę chodnika na odcinku od ul. Warszawskiej do
ul. Modrzewiowej w Słupnie.
Obecnie trwa realizacja inwestycji:
1. budowa przepustu na rzece Słupiance w m. Borowiczki Pieńki za kwotę 514 966,65zł
brutto.
2. budowa ul. Wrzosowej i ul. Różanej w Słupnie za kwotę 637 711,75zł brutto.
W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe polegające na:
a) przygotowaniu podłoża, profilowaniu i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonaniu podbudowy i nawierzchni z polbruku,
b) odwodnieniu ulic poprzez kanalizację deszczową z rur PVC,
c) przebudowie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną
przebudową drogi,
d) budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej.
Termin zakończenia zadania – IV kwartał 2007r.
3. budowa ul. Ogrodowej, ul. Żwirowej i ul. Źródlanej w Słupnie za kwotę 1 038 076,16zł
brutto.
W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe polegające na:
a) przygotowaniu podłoża, profilowaniu i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonaniu podbudowy i nawierzchni z polbruku,
b) odwodnieniu ulic poprzez kanalizację deszczową z rur PVC,
c) przebudowie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną
przebudową drogi,
d) budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej.
Termin zakończenia zadania – III kwartał 2008r.
4. budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Słupnie (droga krajowa nr
62) za kwotę 572 114,08zł brutto.
W ramach zadania wykonana zostanie:
a) budowa chodnika ze ścieżką rowerową szerokości 2,50m na odcinku długości 470mb
od ul Sosnowej do ul. o Miszewskiej,
b) budowa chodnika szerokości 1,50m na odcinku o długości 1 250mb od ul Wrzosowej
w kierunku ul. Młynarskiej.
Termin zakończenia zadania – IV kwartał 2007r.
5. remont drogi nr 97 na granicy Gminy Radzanowo w Gulczewie Starym za kwotę
642 627,39zł brutto.

6. budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w Słupnie, Cekanowie, Nowym
Gulczewie, Borowiczkach Pieńkach, Liszynie i sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie,

Data
1.10.2007r.

Godzina i miejsce zbiórki
godz. 8.00 – 8.30 – Szeligi (pętla autobusowa 28)

Cekanowie, Nowym Gulczewie.

godz. 8.45 – 9.15 – Barcikowo (sklep)
godz. 9.30 – 10.00 – Barcikowo (baza SKR)
godz. 10.15 – 10.45 – Ramutowo – Święcieniec (plac po starej szkole)
godz. 11.00 – 11.30 – Sambórz (przy posesji p. Cichosz)
godz. 11.45 – 12.15 – Mijakowo (remiza)
godz. 12.30 – 13.00 – Miszewko Stefany (świetlica)
godz. 13.15 – 13.45 – Miszewko Strzałkowskie (przy kościele)
godz. 14.00 – 14.30 – Miszewko Strzałkowskie (Miszewko Strz. Kolonia
przy posesji p. Widzyńskich)
2.10.2007r.

godz. 8.00 – 8.30 – Cekanowo (ul. Lazurowa przy posesji p. Różalskich)
godz. 8.45 – 9.15 – Cekanowo (ul. Królewska przy remizie)
godz. 9.30 – 10.00 – Cekanowo (początek ul. Ludowej)
godz. 10.15 – 10.45 – Cekanowo (ul. Mazowiecka przy posesji p. Filant)
godz. 11.00 – 11.30 – Stare Gulczewo (pętla autobusu 25)
godz. 11.45 – 12.15 – Mirosław (przy sklepie)
godz. 12.30 – 13.00 – Nowe Gulczewo (róg ul. Bohuna i Szlacheckiej)
godz. 13.15 – 13.45 – Nowe Gulczewo (ród ul. Ketlinga i Szlacheckiej)

4.10.2007r.

godz. 9.00 – 9.30 – Słupno (ul. Bałkańska)
godz. 9.45 – 10.15 – Słupno (ul. Handlowa)
godz. 10.30 – 11.00 – Słupno Krzelewo (róg ul. Kasztanowej i Ogrodowej)
godz. 11.15 – 11.45 – Słupno (róg ul. Młynarskiej i Smoczej)
godz. 12.00 – 12.30 – Wykowo (przy posesji p. Markowskich)
godz. 12.45 – 13.15 – Wykowo (przystanek)
godz. 13.30 – 14.00 – Liszyno (ul. Wawrzyńca Sikory przy ul. Wodnej)
godz. 14.15 – 14.45 – Liszyno (przy szkole)
godz. 15.00 – 15.30 – Liszyno (przy sklepie za ul. Królowej Jadwigi)

5.10.2007r.

godz. 9.00 – 9.30 – Bielino (świetlica)
godz. 9.45 – 10.15 – Rydzyno (świetlica)
godz. 10.30 – 11.00 – Rydzyno (przy drodze (łączniku) Bielino – Rydzyno)
godz. 11.15 – 11.45 – Borowiczki Pieńki (ul. Słowiańska przy pojemnikach
na zbiórkę selektywną)
godz. 12.00 – 12.30 – Borowiczki Pieńki (ul. Piastowska, świetlica)

Urząd Gminy w Słupnie zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny (tel. 024 267-95-72)
osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Słupno, od których pracownicy
firmy Remondis mogą odebrać elektro-odpady bezpośrednio z posesji.

SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA SŁUPNO
Nazwa Słupno związana jest z rzeczownikiem pospolitym „słup”. Wyraz ten występuje w
różnych językach słowiańskich, do których trafił z języka praindoeuropejskiego. Brzmiał
wówczas on wówczas „stlpo-„ i oznaczał pierwotnie to, co się stawia pionowo, co jest
postawione. Nazwa wsi Słupno powstała jeszcze w średniowieczu. Istnieją różne
koncepcje wyjaśniające jej pochodzenie.

Nowsza wskazuje na powiązanie nazwy miejscowości z dawnym prawem drogowym.
Władza książęca czerpała z dróg handlowych, dlatego starała się dbać o zapewnienie
bezpieczeństwa

użytkownikom

tych

dróg.

Siedziby

ówczesnego

„wymiaru

sprawiedliwości” oznaczano specjalnymi słupami, od których mogły wziąć swoją nazwę
miejscowości, w których owe słupy się znalazły. W ówczesnych czasach Słupno było
osadą przy gościńcu Płock-Wyszogród, który stanowił wtedy część wielkiej drogi
handlowej wiodącej aż do z Kijowa na Zachód i nad Bałtyk.
Starsza koncepcja odnotowana w kronice parafialnej Słupna w roku 1955 głosi, że słup,
od którego wieś wzięła nazwę, miał stanowić rozgraniczenie lasów należących do Korony
i biskupa płockiego. Istnieje też błędna odmiana tej wersji, która mówi, że ów słup
rozgraniczał lasy należące do biskupstwa płockiego i wyszogrodzkiego. Oczywiście nie
może to być prawdą, gdyż nigdy nie istniało biskupstwo wyszogrodzkie.
Nazwa Słupna może jednak pochodzić z czasów przedpiastowskich, kiedy na Mazowszu
żyły odrębne plemiona. Budowały one grody z obronną wieżą (zwaną słupem) na kopcu.
Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska ze Słupna zachowały się do dziś.
Warto także nadmienić, że pochodzenie zbliżonej nazwy „Słupia” wywodzi się od słupów
używanych do budowy zapór na rzekach w celu połowu ryb i bobrów.
Istnieje także możliwość, że nazwa wcale nie pochodzi od Słupa, ale od słowiańskiego
„slu” – słowa oznaczającego miejsce ułatwiające przybycie rzeki czyli bród. Niewątpliwie
w Słupnie od początku jego istnienia znajdowało się miejsce umożliwiające wygodną
przeprawę przez Słupiankę.
Tak więc pochodzenie nazwy Słupna jest owiane mgiełką tajemnicy i ciągle czeka na
ostateczne rozstrzygnięcie.
DARIA OŁDAKOWSKA

INFORMACJE RADY GMINY SŁUPNO
Od ostatniej edycji biuletynu Rada Gminy Słupno odbyła dwie sesje, z których każda
poświęcona była niezwykle ważnym istotnym problemom społeczno-gospodarczym gminy.
Główną tematyką części obrad sesji sierpniowej była informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2007, która została sporządzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a dane zawarte w niej świadczą o prawidłowej realizacji budżetu w stosunku do
planu. Pozytywną opinię w tej kwestii wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Poza
wymienionym zagadnieniem Rada Gminy dokonała wyboru ławników do Sądu Okręgowego
i Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008-2011 , którymi zostali:

1. Krystyna Jakubowska – do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku,
2.Jolanta Dobrosielska – do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku,
3.Barbara Katarzyna Malinowska – do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku
w wydziale Pracy i Ubezpieczeń. Podjęto również uchwałę w sprawie zakupu gruntów pod
lokalizację przedszkola w Słupnie oraz przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami w Gminie Słupno. Głównym tematem debaty sesji wrześniowej, która
odbyła się z udziałem Wicestarosty Płockiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych była
dyskusja nad przejęciem drogi powiatowej nr 5204 W(31245) Borowiaczki – Wykowo –do
granicy Gminy Słupno i nadaniu jej kategorii drogi gminnej. Ponadto w sferze
uchwałodawczej Rada wyraziła zgodę na udzielenie przez Wójta poręczenia finansowego
na podjęcie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej „Opieka” z siedzibą
w Słupnie ul. Kościelna 1 na rzecz Powiatu Płockiego reprezentowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku oraz dokonała zmian w budżecie na 2007r i zmiany uchwały
Nr 77/IX/07 Rady Gminy Słupno z dnia 9 sierpnia 2007r. W porządku obrad obu sesji nie
zabrakło również informacji z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
W minionym okresie Rada Gminy podjęła 13 uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
MIĘDZYGMINNY REKREACYJNY BIEG PRZEŁAJOWY WYKOWO 2007
Na przekór niesprzyjającej aurze
sportowe spotkanie przedstawicieli 5 gmin
należących do Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi
Płockiej i zaproszonych gości, zgromadziło
dość liczną rzeszę uczestników i kibiców
biegów przełajowych w Wykowie.
Emocje związane ze sportową rywalizacją i
atrakcje
towarzyszące
całej
imprezie
(zjeżdżalnia
quady,
zabawa
przy
akompaniamencie zespołu QUEST, wypełniły
popołudnie młodszym i starszym mieszkańcom
zaprzyjaźnionych gmin. Prezes stowarzyszenia Pan Maciej Jabłoński, organizatorzy z gminy
Słupno, Marek Kroczewski i Maciej Kowalski, prowadząca imprezę Pani Izabela
Tomaszewska, postarali się o to by uczestnicy imprezy czuli się zwycięzcami. Liczne grono
uczestników, którzy ukończyli bieg zostało uhonorowanych cennymi nagrodami w drodze
losowania, a trzech najlepszych z każdej kategorii wiekowej, stanęło na podium i otrzymało
pamiątkowe puchary.

BIEG JESIENI
Z wydatnymi brzuszkami ślicznie wyglądają kobiety w ciąży, reszta niekoniecznie.
Jest okazja zacząć to zmieniać. Już trzeci raz spotykamy się w Słupnie na trasie biegu
rekreacyjnego w ramach akcji „POLSKA BIEGA”, by zarazić siebie i najbliższych
najprostszą, najtańszą i zdrową formą uprawiania sportu.
Niedziela 30 września godzina 13.00, Szkołą Podstawowa w Słupnie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
FOTORELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI – BIEGU WIOSNY
FOT. MACIEJ KOWALSKI

30 WRZEŚNIA BIEG JESIENI !!!!!!
NIE PRZEGAP

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE, NAUKA TECHNIK RĘCZNYCH I NOŻNYCH
DŹWIGNIE, PRZECHWYTY, RZUTY, SPARINGI W RĘKAWICACH
ZAJĘCIA PROWADZĄ INSTRUKTORZY KUNG FU, MEDALIŚCI MISTRZOSTW
POLSKI
I ŚWIATA W SANDZIE
NA ZAJĘCIA ZAPRASZAMY:
zapraszamy dzieci od lat 7, młodzież, dorosłych

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GIMNAZJUM W SŁUPNIE
WTOREK , CZWARTEK : 18.00-19.30
INFORMACJE POD NR. TEL 601423215

www.sanda.prv.pl

