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O pracach Rady Gminy Słupno
 II i III kwartał 2010 r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Słupno odbyła się 
w dniu 30 kwietnia 2010 r. i była tzw. sesją absolutoryjną, 
ze względu na rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy. 

Ponadto zgodnie z porządkiem obrad przyjęto 14 uchwał 
w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno 
na 2010 r., zmiany wysokości świadczeń dla bezrobot-
nych za wykonywanie prac społecznie użytecznych, wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
ustalanych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu 
trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Słupno – doty-
czy GOPSiK i Gminnej Biblioteki Publicznej, upoważnienia 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie do prowadzenia postępowania w sprawach 
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
nabycia gruntu położonego w: Słupnie oznaczonego jako 
działka nr 149/3 o pow.0,1542 ha; w Mirosławiu oznaczo-
nego jako działka nr 48/9 o pow. 0,0404 ha; upoważnie-
nia Wójta do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno 
gruntów w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo stano-
wiących własność Skarbu Państwa, co do których prawo 
własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, przy-
stąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Słupno”, przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy usługowo -mieszkaniowej w Nowym 
Gulczewie, przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Słupno – w Słupnie 
oraz w Cekanowie.

XXXVII Sesja Rady Gminy, jaka odbyła się  
21 maja 2010 r. poświęcona była obchodom  XX – lecia sa-
morządu terytorialnego, jednak oprócz części uroczystej od-
była się też część robocza, podczas której podjęto uchwały 
w sprawach:
- zmian w budżecie na 2010 r.
- trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej 
działającej na terenie gminy Słupno, będącej podmiotem 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu 
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 
zadania,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 
2010 r. do 30 czerwca 2011 r. i ustalenia dopłaty do grup 
taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pień-
kach,

- wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin: Słupno, Bo-
dzanów i Bulkowo w jeden okręg wyborczy.

Na XXXVIII sesji w dniu 21 czerwca 2010 r. 
oprócz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie 
za rok 2009, Rada uchwaliła udzielenie pomocy finanso-
wej Gminie Słubice i Gminie Gąbin oraz podjęła uchwały  

w sprawach:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r.
- podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okrę-

gów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie,
- zmian Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
- nadania nazwy ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. 

Słupno,
- nabycia gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako 

działka 129/7 o pow. 0,0716 ha,
- nabycia gruntu położonego w Borowiczkach – Pieńkach 

oznaczonego jako działka 182/4 o pow. 0,0441 ha,
- nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako 

działka 196/15 o pow. 0,0662 ha,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykona-

nia budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz infor-
macji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słupnie.

XXXIX Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu  
9 lipca 2010 r. ze względu na potrzebę uchwalenia do dnia  
12 sierpnia br. zmiany uchwały w sprawie podziału gminy 
na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w 
wyborach do Rady Gminy w Słupnie. Ponadto Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Słupno gm. Słupno.

XL Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 30 sierpnia 
2010 r. i podczas jej prac oprócz zmiany Uchwały Budże-
towej Gminy Słupno na 2010 r. podjęto 17 uchwał w spra-
wach: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku  
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Słupnie” oraz „Budowa pierwszego 
etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”; nabycia 
gruntu położonego w: Szeligach oznaczonego jako działka 
nr 53 o pow. 0,01 ha, Wykowie oznaczonego jako działka  
nr 252 o pow. 0,02 ha; przeznaczenia do zbycia części 
działki nr 31/12 położonej w Liszynie; przystąpienia do 
sporządzenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno” dla tere-
nów Miszewka Strzałkowskiego, Cekanowa, Słupna, Boro-
wiczek Pieniek, Wykowa, Bielina, Liszyna i Rydzyna; przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Słupno w Miszewku Strzałkowskim, 
Cekanowa, Słupna, Borowiczek Pieniek, Wykowa, Bielina, 
Liszyna i Rydzyna; przystąpienia do  zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Słupno – w Mirosławiu pod zabudowę produkcyjno – usłu-
gową; założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupno; uchylenia 
Uchwały Nr 162/XV/08 Rady Gminy w Słupnie w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony 
Środowiska; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

Od ukazania się ostatniego Biuletynu „Głos Słupna” Rada Gminy obradowała na 7 sesjach.



- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gmi-
ny Słupno gruntów Powiatu Płockiego stanowiących drogi 
publiczne położone w: Borowiczkach Pieńkach, Liszynie, 
Bielinie, Wykowie;

- nabycia gruntu oznaczonego jako część działki położonej 
w Borowiczkach Pieńkach;

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Słupno w Cekanowie, 
Starym Gulczewie, Miszewku Strzałkowskim, Miszewku 
Stefany, Mijakowie, Szeligach i Nowym Gulczewie.

Podczas wszystkich 7 sesji  Rada Gminy wysłuchała in-
formacji z posiedzeń komisji za okres między sesjami oraz 
informacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

przez Gminę Słupno; udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym ko-
ściele p.w. św. Marcina w Słupnie.

Kolejna XLI Sesja RG odbyła się 29 września  
2010 r. i efektem jej prac jest podjęcie 8 uchwał, dotyczą-
cych głównie  zmiany wysokości stawek podatków, opła-
ty od posiadania psów, opłaty targowej, opłat za wodę  
i odprowadzanie ścieków. Ponad to Rada Gminy uchwaliła 
określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udziela-
nia ulg w spłacie należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy 
publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzie-
lania tych ulg; określania zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych 
organizacji oraz rocznego programu współpracy z w/w or-
ganizacjami w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy 
w roku 2011. Została również uchwalona zmiana Uchwały 
Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r. 

XLII Sesja Rady Gminy odbyła się 29 październi-
ka 2010 r. poza informacją o stanie realizacji zadań oświa-
towych Gminy Słupno za rok szkolny 2009/2010 oraz 
przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie zostały podjęte  uchwały w sprawach:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r.;
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Słupno;
- uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóło-
wych warunków jego funkcjonowania;

- nabycia gruntu oznaczonego jako działka 176/37 w Li-
szynie;

- zbycia części działki nr 31/37 położonej w Nowym Gul-
czewie;

W kwietniu br. w nr 19 Gminny Biuletyn Informacyj-
ny GŁOS SŁUPNA, w rubryce poświęconej informacjom  
o pracach Rady Gminy Słupno, opublikował na str. 3 we 
fragmencie dotyczącym uchwał podjętych podczas XXXV 
Sesji Rady Gminy w sprawie nabycia gruntów położo-
nych w gm. Słupno, błędny numer ewidencyjny działki. 
Zamiast działki nr 290/12 powinna być działka o nume-
rze ewidencyjnym 290/26. Poniżej przytaczamy popra-
wiony akapit:

W dniu 26 marca 2010 r. odbyła się XXXV Sesja 
Rady Gminy Słupno, na której min. uchwalono zamia-
ny Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r. oraz 
podjęto uchwały dotyczące nabycia gruntów położonych  
w Słupnie gm. Słupno oznaczonych jako działka nr 
198/12, nr 205/4, 205/7, 205/12 a także nabycia grun-
tów położonych w Cekanowie gm. Słupno oznaczonych 
jako działka nr 290/26 i działka nr 298/3.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.



Sprawozdanie Rady Gminy Słupno za okres V kadencji  
w latach 2006-2010

Rada Gminy w Słupnie została wybrana w dniu 12 listopada 
2006 r. w piętnastoosobowym składzie.

Na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2006 r. 
radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrano przewodniczą-
cego Rady Gminy: Elżbietę Kuchta i jego zastępcę: Zbigniewa 
Dziecinnego.

Na drugiej sesji w dniu 6 grudnia 2006 r. powołano stałe ko-
misje tj:
1.Komisję Rewizyjną,
2.Komisję Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Polityki Społecznej,
3.Komisję ds. Współpracy z Wójtem,

Podczas trwania V kadencji Rady Gminy Słupno w dniu  
5 stycznia 2007 r. powołano również doraźną komisję Statuto-
wą, której  przedmiotem działania było opracowanie zmian Sta-
tutu i jego załączników.

Rada Gminy w Słupnie przez cały okres kadencji pracowała 
w niezmienionym składzie, natomiast z Komisji Budżetu, Rol-
nictwa i Polityki Społecznej utworzono 2 komisje : Komisję Bu-
dżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Polityki Społecznej  
i Bezpieczeństwa i w ślad za tym  zmieniły się składy osobowe 
wszystkich komisji.

Poszczególne komisje Rady Gminy organizowały posiedze-
nia według  potrzeb i tak łącznie odbyły 127 posiedzeń.

Podejmowane uchwały między innymi dotyczyły :
-spraw budżetowych gminy,
-organizacji Urzędu Gminy, 
-urbanistyki, architektury i spraw lokalowych,
-ochrony środowiska i rolnictwa,
-mienia komunalnego-gminnego,
-w zakresie inwestycji,
-pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
-kultury, promocji, turystyki, oświaty i sportu,
Rada gminy nie była obojętna na potrzeby oświaty, bibliote-

ki, OSP, a także potrzeby Policji.

Radni V kadencji nie tylko uczestniczyli w pracach rady, ale 
również  brali udział w licznych spotkaniach kulturalno-społecz-
nych, organizacji korowodu dożynkowego, rozgrywkach spor-
towych na terenie gminy jak również poza  jej granicami.                                                     

Tak ta kadencja była pracowita. Podjęto się realizacji nowych 
zadań inwestycyjnych. W ciągu minionych czterech lat gmina 

nasza zmieniła swój wizerunek, co jest efektem między innymi 
wspólnego działania Rady i Wójta. Zaletą naszej gminy jest to, 
że lokalna władza wie co należy robić dla swojej społeczno-
ści i potrafi to realizować, odważne decyzje podejmowane przez 
Wójta stawiają na stabilny i zrównoważony rozwój całej gminy 
dowodem na to jest szereg udanych inwestycji i modernizacji 
wpływających w znaczący sposób na rozwój gminy.

Wymieniłam tylko nieliczne pozycje dla przypomnienia , po-
nieważ trudno jest w tak krótkiej informacji wymienić wszyst-
kie osiągnięcia V kadencji Rady Gminy, ale na pewno uczyni 
to Wójt.

Na koniec chciałabym bardzo serdecznie  podziękować za te 
cztery lata wszystkim Koleżankom i Kolegom Radnym, Wójto-
wi i wszystkim jego pracownikom za życzliwość, zaufanie ,  za 
wyrazy solidarności w trudnych chwilach, Gminnemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej i Kultury, Gminnej Bibliotece Publicz-
nej, dyrekcjom i wszystkim  pracownikom placówek szkolnych 
i przedszkola, przedstawicielom organizacji społecznych dzia-
łających na terenie gminy, Ochotniczym Strażom Pożarnym  
i Policji. 

Słowa uznania i podziękowania kieruję do wszystkich soł-
tysów którzy tworzą jednostkę samorządu terytorialnego w na-
szej gminie. Mam nadzieję, że nie zawiodłam moich wyborców. 
Wszystkim Kolegom i Koleżankom, tym którzy będą kandy-
dowali w nadchodzących wyborach oraz wszystkim pozosta-
łym życzę sukcesów w życiu publicznym, zawodowym i osobi-
stym. Mam nadzieję, że wybrany nowy samorząd gminy w dniu  
20 listopada 2010 r. będzie bogatszy o doświadczenia tej ka-
dencji, będzie oparty na harmonijnej współpracy między wła-
dzą uchwałodawczą i wykonawczą i będzie jeszcze lepiej służył 
mieszkańcom naszej gminy.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta  Kuchta

W ciągu minionych czterech lat odbyły się 43 sesje  
z 97,5% frekwencją, na których podjęte zostało 427 uchwał, 
zgłoszono 104 interpelacji i zapytań, wysłuchano szereg in-
formacji Wójta z działań podejmowanych między sesjami .
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planowanej na ten cel kwoty 8 818 387,00. Stosunek procentowy 
zaplanowanych wydatków majątkowych stanowi 36% ogólnej 
kwoty wydatków w roku 2007. 
na wydatki bieżące•	  wydatkowano 15 728 884,12 zł tj. 64%

Budżet gminy Słupno na rok 2008 uchwalony został Uchwałą  
nr 104 /XIII/ 07 Rady Gminy w Słupnie w dniu 21 grudnia 2007 roku  
w następujących wysokościach:

Dochody gminy w wysokości  23 422 777,00 zł
Wydatki gminy w wysokości   25 422 777,00 zł

W ciągu roku budżetowego wprowadzono wiele zmian, które w kon-
sekwencji spowodowały:
- zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 25 857 197,00 zł 

tj. wzrost o 10,40 % 
- zwiększenie planu wydatków do wysokości 28 255 797,00 zł tj. 

wzrost o 11,14 %.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2008 zrealizowano: 
- w zakresie dochodów w wysokości 28 112 851,78 zł  tj.  108,70%
- w zakresie wydatków w wysokości 25 907 343,62 zł  tj.  91,70 %

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów następuje podział na :  
dochody własne gminy•	  22 073 685,70 zł, co stanowi 78,60% 
dochodów ogółem (78% w roku 2007), w tym udział gminy  
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku 
dochodowym:

od osób prawnych     934 231,23 zł- 
od osób fizycznych 4 964 017,00 zł- 

otrzymaną subwencję•	  oświatową z budżetu państwa    
3 126 841,00zł tj. 11,10% dochodów ogółem,
otrzymane dotacje celowe•	  z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych wynosiły  
2 912 325,08 zł, co stanowi 10,30 % dochodów ogółem (wzrost  
w stosunku do roku 2007 o 12 764,64 zł), w tym:

dotacje na zadania zlecone 2 089 407,97 zł- 
na dofinansowanie zadań własnych 341 287,80 zł                                                 - 
dotacje rozwojowe 456 197,92 zł- 
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednost-- 
kami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych za-
dań bieżących  10 431,39  zł
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jed-- 
nostkami samorządu terytorialnego na finansowanie wła-
snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                  
15 000,00 zł

Budżet gminy Słupno na rok 2007 podjęty został Uchwałą nr 22 •	
/ IV / 07  Rady Gminy w Słupnie z dnia  5 stycznia 2007 roku w 
następujących wysokościach :

Dochody gminy w wysokości       21 443 777 zł
Wydatki gminy w wysokości        22 943 777 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konse-
kwencji spowodowały: 
- zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 23 775 741,00 zł 

tj. wzrost o 1% 
- zwiększenie planu wydatków do wysokości 24 979 741,00 zł tj. 

wzrost o 9%.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2007 zrealizowano : 
- w zakresie dochodów w wysokości 24 950 653,10zł  tj.  105,00%
- w zakresie wydatków w wysokości 24 348 947,92zł  tj. 98,00%
Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów następuje podział na:  

dochody własne gminy•	  19 640 917,66 zł., co stanowi 78%  do-
chodów ogółem  (80,1% w roku 2006), w tym udział gminy  
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku 
dochodowym :

od osób prawnych         1 103 870,56 zł- 
od osób fizycznych       3 789 721,00 zł- 

otrzymana subwencja•	  oświatowa z budżetu państwa  
2 410 175,00 zł tj. 10,00% dochodów ogółem,
natomiast •	 otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na reali-
zację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych wynosiły 
2 899 560,44 zł., co stanowi  12,00% dochodów ogółem (wzrost  
w stosunku do roku 2006 o 363 999,08 zł), w tym:

dotacje na zadania zlecone                                                      - 
1 941 234,56 zł
na dofinansowanie zadań własnych                                                - 
276 879,78 zł 
dotacje celowe na Centrum Integracji Społecznej                         - 
584 202,10 zł

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyj-
nych 97 244,00  zł.

Planowane wydatki, w wysokości 24 979 741,00 zł zostały zrealizo-
wane w kwocie 24 348 947,92 zł, tj. 98% ogółem wydatków, z któ-
rych:

wydatki inwestycyjne•	  zrealizowano w kwocie  8 620 063,80 zł  z za-

Co ważnego wydarzyło się podczas ostatnich kilku lat w Gminie Słupno? Co udało się zrobić? Co przygotować  
na kolejne lata? 

Przedstawiamy Państwu informacje, które pokazują rzetelną i konsekwentną, pięcioletnią pracę na rzecz Gminy 
Słupno wykonaną przez Urząd Gminy oraz jego jednostki budżetowe. 

Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski

waRunków 
życia mieSzkańców

POPRaWa

Finanse Gminy Słupno
2007

2008
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środki unijne)
3 ) wydatki bieżące  –  22 555 783,64,00 zł wzrost o 7,66%
4 ) wydatki majątkowe – 16 613 800,00 zł wzrost o 74,76%

Planowane wydatki w wysokości 39 169 583,64 zł zostały zrealizo-
wane w kwocie 19 230 288,92zł tj. 49,09% ogółem wydatków, 
z których:

wydatki inwestycyjne•	  zrealizowano w kwocie  7 698 908,72 zł z 
zaplanowanej na ten cel kwoty 16 613 800,00 zł. Stosunek pro-
centowy zaplanowanych wydatków majątkowych stanowi 42,40% 
ogólnej kwoty wydatków na I półrocze 2010 r. 
na wydatki bieżące•	   wydatkowano  11 531 380,20 zł 

w I półroczu 2010 budżetu był zrównoważony.
 

Wodociągi, łącznie wybudowano: 18 074,05 mb za kwotę:  
2 208 755,66 zł
Kanalizacja, łącznie wybudowano: 20 785,70 mb, za kwotę:  
6 537 802,78zł
Oświetlenie uliczne: ilość punktów oświetleniowych 212 szt., za 
kwotę 639 598,12 zł

Rozbudowa SP i Gimnazjum w Słupnie  – •	 3 756 730,98 zł
Budowa budynku socjalnego w Słupnie – •	 838 507,83 zł                      
Rozbudowa bloku uzdatniania SUW Słupno– •	 817 400,00 zł    
Rozbudowa i przebudowa SUW Gulczewo  – •	 670 260,78 zł                                 
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gmi-•	
ny w Słupnie – 125 951,53 zł
Wykonanie instalacji wod-kan, wymiana instal. elektrycznej, wy-•	
miana pokrycia dachowego, odnowienie elewacji, wymiana okien 
i drzwi zewnętrznych w budynku socjalnym przy ul.Topolowej  
w Słupnie – 170 561,74 zł
Ocieplenie dachu budynku SUW Bielino - Wirginia  – •	 79 351,98 zł
Budowa przepustu na rzece Słupiance w Borowiczkach Pieńkach  •	
– 514 966,65 zł 
Remont dachu budynku remizy strażackiej w Miszewku Strzał-•	
kowskim – 48 207,53 zł
Wymiana urządzeń pompowni ścieków sanitarnych – ul. War-•	
szawska – 62 220,00 zł
Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego do Urzędu Gminy  •	
w Słupnie – 84  584,31 zł
Dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiej-•	
ską w Liszynie – 89 385,74 zł
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  •	
z napędem 4x4 dla OSP Słupno – 124 227,00 zł
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratow-•	
niczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święcieniec  
– 124 655,00 zł
Wymiana kotła gazowego wraz z elementami wyposażenia nie-•	
zbędnymi do prawidłowej pracy nowego kondensacyjnego kotła 
gazowego w budynku Urzędu Gminy w Słupnie – 41 606,29 zł 

Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi po-•	
wiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica do m. Stare Gulczewo 
- 970 420,99 zł

 - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 1 085 mb 
Przebudowa drogi gminnej Nr 97 na granicy gminy Radzanowo  •	
w Gulczewie Starym-  655 097,91 zł

       - nawierzchnia asfaltowa -1 211 mb
Przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości ca 2,40 km•	  w 
Samborzu - 771 820,01 zł

      - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 2 363 mb
zadanie było dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych – 50.000zł 
Przebudowa drogi na odcinku o długości ca 1km w kierunku •	
Szczytna w Samborzu - 375 080,84 zł

Planowane wydatki, w wysokości 28 255 797,00 zł zostały zreali-
zowane w kwocie 25 907 343,62 zł tj. 91,70% ogółem wydatków,  
z których :

wydatki inwestycyjne•	  zrealizowano w kwocie  8 561 398,09 zł  z  za-
planowanej na ten cel kwoty 9 585 914,74 zł. Stosunek procento-
wy zaplanowanych wydatków majątkowych stanowi 34% ogólnej 
kwoty wydatków w roku 2008 
na wydatki bieżące•	  wydatkowano 17 345 945,53 zł tj, 66 %

Budżet gminy Słupno na rok 2009 uchwalony został Uchwałą  
nr 216 /XXII/ 08 Rady Gminy w Słupnie w dniu 19 grudnia 2008 
roku  
w następujących wysokościach :
Dochody gminy w wysokości  26 667 777,00 zł
Wydatki gminy w wysokości   26 667 777,00 zł

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, które powodują:
- zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 30 591 220,69 zł 

tj. wzrost o 11,50 % 
- zwiększenie planu wydatków do wysokości 35 099 420,69zł tj. 

wzrost o 13,20 %. 

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2009 zrealizowano : 
- w zakresie dochodów w wysokości 28 922 779,12 zł tj. 94,55 %
- w zakresie wydatków w wysokości 32 800 678,45zł  tj. 93,45 %

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów następuje podział na :  
dochody własne gminy•	  22 073 685,70 zł, co stanowi 78,60%  
dochodów ogółem (78% w roku 2008), w tym udział gmi-
ny w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.  
w podatku dochodowym:

od osób prawnych        1 011 504,36   zł- 
od osób fizycznych       5 394 448,00   zł- 

subwencję•	  oświatową z budżetu państwa 3 074 354,00 zł tj. 10,60 
% dochodów ogółem,

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i do-
finansowanie zadań własnych oraz wpływy z tytułu pomocy finanso-
wej wynosiły 3 272 898,90 zł., co stanowi  11,30% dochodów ogółem 
( wzrost w stosunku do roku 2008 o 360 664,82 zł),

Planowane wydatki, w wysokości 35 099 420,69 zł zostały zreali-
zowane w kwocie 32 800 678,45 zł tj. 93,40% ogółem wydatków,  
z których:

wydatki inwestycyjne•	  zrealizowano w kwocie  12 996 289,38 zł 
z zaplanowanej na ten cel kwoty 14 482 870,00 zł. Stosunek pro-
centowy zaplanowanych wydatków majątkowych stanowi 41% 
ogólnej kwoty wydatków w roku 2009 
na wydatki bieżące•	  wydatkowano 19 804 389,07 zł tj, 59%

W związku z wykonaniem  budżetu w zakresie:
Dochodów –  •	 plan 30 591 220,69 zł – wykonano   28 922 779,12 
zł   tj. 94,50%
Wydatków – •	 plan 35 099 420,69 zł – wykonano   32 800 678,50 
zł   tj. 93,40%

Budżet Gminy Słupno na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Budże-
tową Gminy Słupno  na rok 2010 Nr 316 / XXXIII / 09 Rady Gminy 
w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku. 
Przyjęto w nim następujące wielkości planów :

dochody bieżące  –   30 436 777,00 zł1) 
dochody majątkowe     – 20 000,00 zł2) 
wydatki bieżące  –   20 950 777,00 zł3) 
wydatki majątkowe – 9 506 000,00 zł4) 

W okresie sprawozdawczym Budżet Gminy został zmieniony 13 razy. 
W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów przed-
stawiają się następująco:
1) dochody bieżące  –  31 095 583,64 zł wzrost o 2,16%
2) dochody majątkowe – 8 074 000,00 zł (z tego8 054 000,00zł to 

O pracach urzędu

Inwestycje 2007-2010

2009

2010 – I półrocze

Budowy, remonty, modernizacje

Drogi wybudowane w latach 2007-2010

Bielino
Barcikow

o
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      - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 1 059 mb                          
Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – dz. nr ewid. •	
60 i 79 na odcinku od dz. nr ewid. 62 do dz. nr ewid. 87/1  
w Barcikowie - 249 860,20 zł

      - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 520 mb                                       
Budowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 20/2, 22, 24/5, 24/11, 24/12, •	
24/14, 24/16 25/2, 26/2, 27/2) w Szeligach - 200 949,51 zł

       - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 360 mb
        - oświetlenie uliczne             

Budowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 50 w •	 Szeligach -  121 760,59 zł 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - 243 mb
Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku od •	
stadionu do drogi powiatowej 5204W w Wykowie - 220 546,58 zł

 -  nawierzchnia asfaltowa - 220 mb
Budowa dróg gminnych: ul. Leśnej, Ludowej i Piaskowej  •	
w Cekanowie wraz z infrastrukturą - 2 192 971,02 zł

      - nawierzchnia bitumiczna 2 046 m2 
      - chodniki, jezdnia, zjazdy z kostki betonowej 
      - kanalizacja deszczowa  832 mb

- kanalizacja sanitarna  93 mb  
 - oświetlenie uliczne 7 słupów
Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Miszewskiej w •	
Słupnie –  999 727,74 zł

      - roboty drogowe (nawierzchnia z kostki) - 960 mb                                       
      - kanalizacja deszczowa PCV Ø 315 ÷ 200 
      - oświetlenie uliczne 39 opraw                                               

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w•	  
Słupnie (droga krajowa nr 62) - 572 144,08 zł                    
Budowa ul. Ogrodowej, Żwirowej i Źródlanej w •	 Słupnie - 
1 302 236,05 zł

      - nawierzchnia z kostki betonowej 
      - chodniki z kostki betonowej
      - kanalizacja deszczowa 

Budowa ul. Wrzosowej i Różanej w •	 Słupnie - 669 811,75 zł
      roboty drogowe (nawierzchnia z kostki brukowej- chodniki i jezd-

nia)
      - kanalizacja deszczowa 

Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powia-•	
tową nr 2941W oraz parkingu w Święcieńcu -  184.7440,20 zł
Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej  •	
w Święcieńcu 121 167,47 zł
Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powia-•	
tową nr 2941W w Święcieńcu 119.350,22 zł
Budowa chodnika– I i II etap – wraz z parkingiem w •	 Święcieńcu 
240.885,22 zł
Budowa chodnika na odcinku od kościoła do przystan-•	
ku PKS – PERN w Miszewku Strzałkowskim - 908 mb   
- 479 814,39 zł         

Barcikowo
2009
Ilość opraw  2 szt
za kwotę   14 126,72zł

Bielino
Sieci wodociągowe
sieć wodociągowa dł – 974,00 mb 
za kwotę – 105.274,09 zł

2008
sieć wodociągowa dł. - 480,50 mb za kwotę - 54 697,34 zł
droga o nr ewid. 121/5 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej), droga o nr ewid. 
71/19 – I etap

2009
sieć wodociągowa dł.- 356mb za kwotę - 27 449,83 zł
droga o nr ewid. 71/19 – II etap

2010
sieć wodociągowa dł - 137,50 mb za kwotę - 23 126,92 zł

droga o nr ewid. 219/2, droga o nr ewid. 126/7, 127/4 i 237 
Oświetlenie uliczne
2008
Ilość opraw - 2 szt. za kwotę - 13 808,45zł
oświetlenie – ul. Jagiellońska (2 szt)

Borowiczki Pieńki
Sieć wodociągowa
sieć wodociągowa dł  1.597,50 mb za kwotę - 233.433,75 zł

2007
sieć wodociągowa dł. - 101,50 mb  za kwotę - 15 978,90 zł
ul. Boczna

2008
sieć wodociągowa dł - 784 mb
przyłącza wodociągowe - 30mb 
za kwotę - 111 637,07 zł
ul. Pszczela, ul. Poddębie,  ul. Krzywa,  dz. nr ewid. 156/1 – świetlica 
wiejska

2009
sieć wodociągowa dł. - 682 mb za kwotę - 105 817,78 zł
droga o nr ewid. 132/4 (sięgacz od ul. Piastowskiej), ul. Zbożowa, 
Borówkowa i droga o nr ewid. 133/18 (sięgacz od ul. Borówkowej), 
ul. Głęboka 
    
Oświetlenie uliczne
ilość opraw 23 szt.
za kwotę - 32 754,11 zł

2008
ilość opraw - 2 szt.
za kwotę - 7 965,38 zł
oświetlenie – ul. Pszczela (1 szt.), ul. Łąkowa (1 szt.)

2009
ilość opraw - 20 szt.
za kwotę - 23 088,73 zł
oświetlenie – ul. Boczna i ul. Borówkowa (3 szt), ul. Piastowska (9 
szt.), ul. Piastowska (8 szt.)

2010
ilość opraw - 1 szt.
za kwotę - 1 700,00 zł
oświetlenie – ul. Boczna (1 szt.)

Cekanowo
Sieci wodociagowe
sieć wodociągowa dł.  3 915,30 mb 
za kwotę  441 510,92 zł

2007
sieć wodociągowa dł. 913,0 mb
za kwotę - 90 348,55zł
ul. Wiejska, Św. Huberta, Ustronie, Urocza, Stokrotki, Cicha, Space-
rowa, Fiołkowa

2008
sieć wodociągowa dł.- 32,50 mb 
za kwotę - 6 421,27 zł 
ul. Wiejska

2009
sieć wodociągowa dł. - 603,50 mb 
za kwotę - 79 951,80 zł 
droga o nr ewid. 291/17 i 291/20 (sięgacze od ul. Konwaliowej), droga 
o nr ewid. 297/23, ul.Orzechowa, Piesza oraz droga o nr ewid. 287/32 

Bielino
Barcikow

o

Bielino
Borow

iczki Pieńki
C

ekanow
o
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(sięgacz od ul. Wiejskiej) 
2010
sieć wodociągowa dł. - 2 366,30 mb 
za kwotę - 264 789,30 zł
ul. Polna, Fiołkowa, Biedronki, Lawendowa, Promienna, Stokrotki, 
Książęca

Kanalizacja sanitarna
sieć kanalizacyjna dł. 8.957,40 mb 
za kwotę 2.888.649,34 zł 

2007
sieć kanalizacyjna dł. - 64,10 mb 
za kwotę - 24 063,38 zł 
ul. Urocza i ul. Stokrotki

2008
sieć kanalizacyjna dł. – 453,50 mb 
za kwotę - 112 049,83 zł 
ul. Spacerowa

2009
sieć kanalizacyjna dł. - 44,70 mb 
za kwotę - 17 592,30 zł 
droga o nr ewid. 287/32 (sięgacz od ul. Wiejskiej) 

2010
sieć kanalizacyjna dł. 8.395,1 mb 
za kwotę - 2 734 943,83 zł
Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie                                                

Oświetlenie
Ilość opraw -  17 szt.
za kwotę - 50 636,50 zł

2007
ilość opraw - 4 szt. 
za kwotę - 9 138,41 zł
ul. Poziomkowa

2008
ilość opraw - 3 szt.
za kwotę - 17 512,79 zł
ul. Sosnowa (skrzyżowanie z drogą krajową nr 62) -2szt, ul. Św. 
Huberta -1szt.
   
2009
ilość opraw - 10 szt.
za kwotę - 23 985,30 zł
ul. Konwaliowa (5szt.), ul. Stokrotki (2szt.), ul. Ustronie (3szt.)

Liszyno
Sieci wodociagowe
Sieci wodociągowe 
sieć wodociągowa dł.  1.752,50 mb
za kwotę 218 288,17 zł

2007
sieć wodociągowa dł. - 240 mb 
za kwotę - 31 557,54 zł
droga nr ewid. 77/8, droga nr ewid. 86/2

2008
sieć wodociągowa dł. - 463 mb 
za kwotę - 47 142,74 zł
droga nr ewid. 7/5, 7/12, 7/15, droga nr ewid. 93/4 i 93/11

2009
sieć wodociągowa dł.- 1 038,50 mb 
za kwotę 128 013,23 zł
droga nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej), ul. Poprzecz-

na i Bartnicza, ul. Królowej Jadwigi, Rodzinna, Pogodna 
2010
przyłacze wodociągowa dł.11mb 
za kwotę - 11 574,66 zł
dz. nr ewid. 19 – świetlica wiejska 
Oświetlenie uliczne
Ilość opraw - 15 szt 
za kwotę -  46.175,63 zł                                                                                               

2007
ilość opraw - 6 opraw
za kwotę  - 28 129,10 zł
oświetlenie – ul. Jagiellońska – 1szt,  ul. Wawrzyńca Sikory na 
odcinku od ul. Piastowskiej do dz. nr ewid. 85/4 – 5 szt.

2008
ilość opraw - 9 szt.
za kwotę - 18 046,53zł
oświetlenie – ul. Jagiellońska -3szt., ul. Wawrzyńca Sikory – 2 szt, 
ul. Wawrzyńca Sikory- 2szt., ul. Królowej Jadwigi – 2 szt.

Mijakowo 
2009
sieć wodociągowa dł.- 115,50 mb 
za kwotę - 17 844,84 zł
droga o nr ewid. 32/5 i 32/9 

Oświetlenie uliczne
Ilość opraw - 22 szt.
za kwotę - 108 189,48 zl

2007
Ilość opraw - 4 szt. 
za kwotę - 10 404,16 zł

2009
Ilość opraw - 18 szt.
za kwotę - 97 785,32 zł
oświetlenie – droga gminna Mijakowo – Barcikowo – I etap (12 szt.), 
droga gminna Mijakowo-Barcikowo – II etap (6 szt.)

Nowe Gulczewo
Sieć wodociągowa
sieć wodociągowa dł. – 3.175,20 mb 

za kwotę -  473.610,01 zł
2007
sieć wodociągowa - 726 mb 
za kwotę - 74 371,99 zł
ul. Ketlinga, Stepowa, Heleny i droga o nr ewid. 14/22

2008  
sieć wodociągowa dł. -  1 362,70 mb 
za kwotę - 238 460,09 zł
ul. Przesmyk, Senatorska i ul. Husarska – II etap, ul. Zagłoby, Wi-
śniowieckiego, Heleny, ul. Zagłoby na odcinku od ul. Hajduczka do 
ul. Husarskiej, dz. nr ewid. 70/3 (sięgacz od ul. Rucianej), dz. nr ewid. 
163/18, dz. nr ewid. 75/7 (sięgacz od ul. Chocimskiej)

2009
sieć wodociągowa - 567 mb
za kwotę - 75 029,63 zł
ul. Kamienna, Chocimska, ul. Podbipiety 

2010
sieć wodociągowa dł. – 519,50 mb
za kwotę – 85.748,30 zł
ul. Zbrojowa  oraz w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul. Prze-
smyk), ul Zagłoby 

Kanalizacja sanitarna
sieć kanalizacyjna dł.-  2.960,20 mb 
za kwotę  - 1.064.929,37 zł

C
ekanow
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2007
sieć kanalizacyjna dł -  37,50 mb 
za kwotę - 12 039,84 zł
ul. Heleny i droga o nr ewid. 14/22
2008
sieć kanalizacyjna o dł - 1 477,80 mb 
za kwotę - 515 801,78 zł
ul. Przesmyk, Zagłoby, Stepowa, Wiśniowieckiego, Podbipięty, dz. nr 
ewid. 70/3 (sięgacz od ul. Rucianej), dz. nr ewid. 163/18, dz. nr ewid. 
75/7 (sięgacz od ul. Chocimskiej)

2009
sieć kanalizacyjna dł.- 1.111,40 mb 
za kwotę - 416 802,09 zł
ul. Podbipięty, ul. Senatorska, ul. Husarska – II etap,ul. Chocimska, 
ul. Senatorska, Chmielowa, Sarmacka i ul. Husarska – I etap, ul. Ka-
mienna

2010
sieć kanalizacyjna dł. 333,50 mb 
za kwotę 120.285,66 zł
ul. Zbrojowa, droga o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul. Przesmyk),  
ul. Senatorska, ul. Chmielowa, ul. Sarmacka i ul. Husarska – II etap

Oświetlenie
ilość opraw – 53 szt. 
za kwotę – 175.031,16 zł

2007
ilość opraw -  4 szt.
za kwotę - 13 924,51 zł
oświetlenie – ul. Basztowa (3 szt), ul. Zagłoby (1 szt)
2008
ilość opraw - 1 szt.
za kwotę - 1 037,00 zł
oświetlenie – ul. Podbipięty (1 szt.)

2009
ilość opraw - 29 szt.
za kwotę - 68 978,02 zł
oświetlenie – ul. Senatorska na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. 
Zagłoby (4 szt.), ul. Kmicica (4 szt.), ul. Wiśniowieckiego (2 szt.), 
ul. Jana III Sobieskiego (1 szt), ul.Stepowa i ul. Podbipięty (15 szt.), 
ul. Stepowa (3 szt).

2010
ilość opraw - 19 szt.
za kwotę - 91 091,63 zł
oświetlenie – ul. Zagłoby (na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Rucianej),  
ul. Senatorskiej (na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Rogozińskiej) oraz 
ul. Hajduczka, ul. Zagłoby (na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do 
ul. Kmicica).

Rydzyno
2009 
sieć wodociągowa dł.  70,50 mb 
za kwotę  12 378,47 zł w drodze nr ewid. 183/3 

Oświetlenie uliczne
Ilość opraw - 2 szt
za kwotę   1 659,44zł
oświetlenie – droga o nr ewid. 30/1 

Słupno
Sieci wodociągowe
sieć wodociągowa o dł. -  5.028,85 mb  
za kwotę 544.965,57 zł.                                                     

2007
sieć wodociągowa o dł. 1 .234,50 mb
za kwotę - 114 592,04 zł

ul. Do Grodziska i ul. Gruszkowa, Żeglarska, Kalinowa i ul. Źródlana

2008
sieć wodociągowa o dł. 1 .312,30 mb
za kwotę - 168 692,41 zł
osiedle „Nad Grodziskiem” (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Żródla-
na) – I etap, ul. Żeglarska, ul. Bajkowa i ul. Smocza, Jarzębinowa, 
Jabłoni i ul. Piaski, Kościelna, Pocztowa – dz. nr ewid. 231 

2009
sieć wodociągowa - 1 120,25 mb 
za kwotę - 141 503,67 zł
ul. Cisowa, Jaśminowa, Klonowa, Baśniowa, Źródlana, Akacjowa, 
Wrzosowa, Słoneczna, droga o nr ewid. 246/4 (sięgacz od ul. Pocz-
towej) 

2010
sieć wodociągowa - 1361,80 mb 
za kwotę - 120 177,45 zł
ul. Żeglarska,  Calineczki, Łączna, osiedle „Nad Grodziskiem” (ul. 
Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródlana) – II etap

Kanalizacja sanitarna
sieć kanalizacyjna dł. - 8.868,10 mb 
za kwotę -  2 584 224,07 zł

2007
sieć kanalizacyjna dł. 143,20 mb 
za kwotę - 54 249,97 zł
ul. Źródlana i ul. Kalinowa

2008
sieć kanalizacyjna dł. 2 770 mb, 
za kwotę - 689 604,71 zł
osiedle „Nad Grodziskiem” (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródla-
na) – I etap, ul. Żeglarska, ul. Bajkowa i ul. Smocza, ul. Handlowa 
– dz. nr ewid. 61/2

2009
sieć kanalizacyjna dł. – 5.532,90 mb 
za kwotę - 1 744 485,12zł
droga o nr ewid. 111/11 (sięgacz od ul. Gruszkowej), ul. Jaśminowa, 
Jarzębinowa, Klonowa, Źródlana ,Słoneczna, droga o nr ewid. 246/4 
(sięgacz od ul. Pocztowej), Pocztowa, Do Grodziska i ul. Gruszkowa 

2010
sieć kanalizacyjna dł. 422 mb 
za kwotę - 95 884,27 zł
osiedle „Nad Grodziskiem” (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródla-
na) – II etap 

Oświetlenie uliczne
Ilość opraw  65 szt.
za kwotę - 175 663,96 zł

2008
ilość opraw - 25 szt.
za kwotę - 99 059,40 zł
ul. Zielona, Żurawia - 5 szt., ul. Kasztanowa - 2 szt., ul. Do Grodziska 
- 3szt., ul. Piaski - 2szt., ul. Cedrowa -1szt., ul. Strażacka  - 4szt., ul. 
Majowa - 5szt,, ul. Żeglarska - 2szt,,  ul. Pocztowa - 1 szt,,

2009
ilość opraw – 30 szt.
za kwotę -  60 332,42 zł
ul. Smocza - 8szt, ul. Gruszkowa - 3szt, ul. Pocztowa, ul. Zarzeczna, 
ul. Żurawia i ul. Zielona - 11szt, ul. Jabłoni - 8 szt.

2010
ilość opraw - 10 szt.
za kwotę - 16 272,14 zł
ul. Strażacka - 1szt., ul. Kalinowa - 8 szt., ul. Warszawska – 1 szt.

N
ow

e Gulczew
o

Słupno
Rydzyno

Słupno
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Wykowo
Sieci wodociągowe
sieć wodociągowa dł.  1.276,50 mb
za kwotę 134.614,54 zł

2007
sieć wodociągowe dł. - 719 mb
za kwotę  - 52 748,07 zł
dz. nr ewid. 134/2, droga powiatowa w kierunku Białobrzeg                                                                          

2008
sieć wodociągowa dł.- 415,5 mb
za kwotę – 61.199,40 zł
droga nr ewid. 108/6
odcinek od stadionu do drogi powiatowej 5204W

2010
sieć wodociągowa dł.- 142,0 mb
za kwotę – 20.667,07 zł
droga o nr ewid. 695

Oświetlenie uliczne
Ilość opraw - 3 szt.
za kwotę – 2.417,76 zł

2009
Ilość opraw - 2 szt.
za kwotę – 5.106,63 zł

2010
Ilość opraw - 3 szt.
za kwotę – 2.417,76 zł
oświetlenie – droga o nr ewid. 692
       

Ścieżka pieszo-rowerowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem •	
oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W na odcinku 
od ul.Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie – odcinek o 
dł.1500mb za kwotę -1.983.542,81zł, w tym 700.000zł środki 
Starosty Powiatowego
Budowa drogi gminnej – w Barcikowie  •	

      - nawierzchnia z betonu asfaltowego 280 mb 
Budowa drogi gminnej – w Święcieńcu-Ramutowo  •	

      - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 625 mb 
      za kwotę - 242 356,61 zł

Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nad-•	
wiślański w Wykowie

      - nawierzchnia z betonu asfaltowego 1400 mb
 za kwotę 1 769 596,92 zł

Przedszkole samorządowe w Słupnie •	
      - Obiekt dla 150 dzieci za kwotę ok. 6,5 mln zł

Remont drogi gminnej w Mirosławiu na odcinku o dł ca 1800 mb•	
Remont drogi gminnej Słupno-Szeligi na odcinku o dł ca 1000mb•	
Remont 2-go odcinka drogi gminnej Święcieniec – Ramutowo  •	
o dł 380 mb
Budowa ulicy Jabłoni wraz z infrastrukturą w Słupnie•	
Budowa ulicy Uroczej w Słupnie•	
Projekt budowy ulicy Wiejskiej od ul. Sosnowej do ul. Królewskiej •	
w Cekanowie. wraz z kanalizacją deszczową – odc. o dł.1000mb
Projekt budowy ulicy Żeglarskiej, Smoczej wraz z •	 brakującą in-
frastrukturą w Słupnie o dł. ca 1500mb
Projekt budowy ul. Kmicica w Nowym Gulczewie wraz z kanali-•	
zacja deszczową –odc. o dł. 1250mb
Budowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie wraz z infrastruktu-•	
ra techniczną.- złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki- odc. o dł. 
ca 500mb
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II i III etap w Cekanowie•	

Budowa boiska przy szkole Podstawowej Liszynie – Moje boisko •	
Orlik 2011 – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Bu-
dżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego.
Projekt budowy boiska piłkarskiego w Miszewku Strzałkowskim•	
Termomodernizacja S.P. w Liszynie wraz z przebudowa sali gim-•	
nastycznej i wymiana dachu złożono wniosek o dofinansowanie ze 
środków UE w ramach programu RPO 
Budowa drogi gminnej w Liszynie – od pętli MPK w Rydzynie •	
wzdłuż wału przeciwpowodziowego do przystani Flis. 

Budowa ulicy Cichej, Jodłowej, Spacerowej wraz z infrastrukturą •	
za kwotę 4 291 106,81 zł w Cekanowie

     - Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ul. Wiejska, Spacerowa Ci-
cha) - 1159 mb

    - Nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Letnia, Jodłowa, Cicha).  
- 896 mb

      - Chodniki z kostki betonowej - 3 154mb 
      - Oświetlenie uliczne (ul. Spacerowa), (słupy + oprawy) - 30 szt.       

lamp
Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej •	
i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – etap II oraz 
Budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzy-
bowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą etap III  za kwotę  - 
1 997 070,96 zł

-  Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ul. Spacerowa) - 422 mb
- Nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Grzybowa, ul. Lazurowa, 

ul. Bałkańska i ul. Poziomkowa) - 680 mb 
- Chodniki z kostki betonowej - 1 956 mb
- Oświetlenie uliczne (ul. Spacerowa na odcinku od ul. Sosnowej 

do ul. Grzybowej), (słupy + oprawy) - 11szt. lamp
Wartość projektu 6.296.051,16 zł
Dofinansowanie ze środków EFFR - 5.351.643,48 zł

Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskie-•	
go w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą 

Realizacja zadań z terminem zakończenia 2011 rok

Wykonane dokumentacje do realizacji na lata następne

Projekty unijne

W
ykow

o
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Oświata

O pracach urzędu

      - Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ul. Szlachecka, Wołodyjow      
skiego) – 2.050,0 mb

      - Nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Czarnieckiego oraz sięga-
cze ul. Szlacheckiej – Hetmańska,)  - 495 mb 

      - Chodniki z kostki betonowej – 4.720 mb
      - Kanalizacja deszczowa 2.350 mb
Wartość projektu -7 046 274,11 zł 
Dofinansowanie ze środków EFFR - 5.711.751,65 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie                                              •	
Wartość projektu - 697 966,94 zł
Udział środków UE – 390.368,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie, za kwotę •	
3.570.921,42 zł 
- Zmodernizowano oczyszczalnię której przepustowość wzrosła  
z 450 na 1650 m3/dobę
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej •	
oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej 
w Słupnie za kwotę 1.402.208,94 zł

    -  sieć kanalizacji sanitarnej o dł. – 4.750 mb
Wartość projektu - 4.981.670,36 zł
Dofinansowanie ze środków EFFR - 3.020.018,90 zł

Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej  •	
w miejscowościach: Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wyko-
wo, gmina Słupno - obejmuje budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej 
o łącznej długości 26,28 km

Wartość projektu 11 494 993,00
Dofinansowanie ze środków EFFR 8 008 806,59

Ostatnie cztery  lata to czas zmian także w gminnej oświacie.  
Do trzech szkól podstawowych (obecnie również funkcjonujących) 
uczęszczało trzystu trzynastu uczniów czyli o trzynaście osób wię-
cej niż w roku bieżącym. W gimnazjum natomiast było dziewięciu 
uczniów mniej.

Zasadnicze zmiany nastąpiły głównie w wychowaniu przedszkol-
nym. 

Rok 2006 zapoczątkował okres poszerzania zadań gminy w zakre-
sie wychowania przedszkolnego.  

Funkcjonujące przez wiele lat jako dwuoddziałowe, Samorządowe 
Przedszkole w Słupnie, z uwagi na dużą liczbę dzieci, organizuje do-
datkowy oddziałał dla dzieci sześcioletnich – z rejonu obwodu Szkoły 
Podstawowej w Słupnie. Skromna baza lokalowa skłania do podjęcia 
decyzji o umiejscowieniu tego oddziału w Szkole Podstawowej w Li-
szynie. Co skłania do podjęcia kolejnych działań, mianowicie:  przy-
stosowanie i wyposażenie sali na potrzeby sześciolatków oraz zorga-
nizowanie bezpiecznego dowożenia maluchów. Uruchomiono w tym 
celu kolejny autobus, zwany potocznie ”S-4”. Dowoził on dwadzieścia 
dwoje dzieci z Gulczewa, Mirosławia, Cekanowa, Słupna i Liszyna.

Dalszy wzrost zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w gminie, 
mimo braku warunków lokalowych, wymusza organizację dodatko-
wego oddziału przedszkolnego, z wykorzystaniem rozbudowanego w 
2007 roku obiektu Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Dzisiaj, mała kiedyś placówka przedszkolna, liczy sześć oddzia-
łów, z których aż cztery znajdują się w szkole. Uczęszcza do nich 152 
dzieci, to jest niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2006.

Zasadna decyzja Rady Gminy o budowie nowego obiektu przed-
szkolnego, która zgodnie z planem zakończona zostanie w przyszłym 
roku, znacznie polepszy warunki pracy przedszkola, a także szkoły, 
która „odzyska” swoje pomieszczenia.

Na przełomie ostatnich czterech lat , znaczące zmiany nastąpiły 
w bazie lokalowej Szkoły Podstawowej w Słupnie, gdzie poza dodat-
kowymi pomieszczeniami do nauki oddano do użytku drugą salę gim-
nastyczną.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół zaszły  zmiany, ukierun-
kowane głównie na zapewnienie dzieciom bezpiecznej drogi do i ze 
szkoły.

Rosną potrzeby związane z dowożeniem uczniów niepełnospraw-
nych do szkół w Płocku. Na dzień dzisiejszy są podejmowane doraźne 
rozwiązania, które wskazują konieczność podjęcia radykalnych i sku-
tecznych działań w najbliższych latach.

Przedstawiając naszym czytelnikom oświatę w bardzo skrótowym 
zarysie (obszerniejsze informacje zamieściliśmy w wydaniu okazjo-
nalnym ”Głosu Słupna” Nr 20), podkreślić należy wszechstronne dzia-
łania samorządu na rzecz systematycznego doskonalenia w naszych 
szkołach warunków kształcenia dzieci i młodzieży – młodych miesz-
kańców naszej gminy. 

Przygotowywanie procedury planistycznej dotyczącej zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
W latach 1995 – 2003 uchwalono 113 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla  poszczególnych terenów 
Gminy Słupno.
W marcu 2006r. zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmujący teren całej Gminy Słupno. Od 
tego czasu przyjęto około 170 wniosków o zmianę przeznaczenia  
w miejscowym planie i 3-krotnie przystępowano do zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Słupno. W roku 2009 i 2010 zatwierdzono dwie 
zmiany w/w planu. Procedura zmiany przeznaczenia pozostałych 
terenów jest w trakcie opracowywania. 
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.•	  Średnio rocz-
nie wydano 250 zaświadczeń.

Budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa

Gimnazjum w Słupnie - nowoczesna sala lekcyjna.

Wrzesień 2010. Prace na Szlecheckiej mają się ku końcowi
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Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zago-•	
spodarowania przestrzennego gminy Słupno. Średnio rocznie 
wydano 400 wypisów i wyrysów, w tym wypisów i wyrysów nie-
zbędnych do inwestycji gminnych oraz dołączanych do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia (w trzech egzemplarzach).
 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty •	
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, Średnio rocz-
nie wydano 20 zaświadczeń.
Prowadzenie dla 17 budynków stanowiących własność gminy •	
Książki Obiektu  Budowlanego w zakresie kontroli okresowych 
stanu technicznego obiektu dot. kontroli instalacji gazowej, stanu 
technicznego przewodów instalacji elektrycznej, kontroli sprzętu 
gaśniczego i kontroli stanu technicznego przewodów komino-
wych.
Średnio rocznie 18 przeglądów (budynki komunalne, budynki 
gospodarcze kontenerowe (świetlice), stacje uzdatniania wody, 
oczyszczalnia ścieków, winda).
Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  •	
w zakresie ochrony zabytków występujących na terenie gmi-
ny (opracowano Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 
2009-2013, założono Karty Gminnej Ewidencji Zabytków zarów-
no w formie papierowej jak i elektronicznej – 20 kart zabytków 
nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków).
Przyjmowanie i przygotowywanie wniosków o udzielenie dota-•	
cji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
położonym w Gminie Słupno.
2 wnioski na kwotę 40 000zł. W latach 2009 i 2010.
Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, gro-•	
bami i cmentarzami wojennymi, przygotowywanie wniosków 
o dotacje na realizację prac remontowych na obiektach gro-
bownictwa wojennego.
Dotacja (2008 r. – 4000 zł; 2009 r. – 5000zł).
Opracowano wieloletni program gospodarowania mieszkanio-•	
wym zasobem gminy na lata 2009-2013.
Przygotowywanie umów najmu:•	
dotyczących lokali mieszkalnych - - aktualnie 19 umów najmu 
oraz przygotowanie kolejnych 14 w nowobudowanym budynku,
dotyczących lokali usługowych – - 8 umów najmu i użyczenia.
Wydawanie postanowień w sprawie podziału nieruchomości.•	
Średnio rocznie wydano 54 postanowienia.
Bieżące udzielanie informacji z zakresu planowania prze-•	
strzennego.
Średnio rocznie przygotowano ok. 45 pism.
Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i Gminnej Komisji •	
Architektoniczno – Urbanistycznej.

Zezwolenia dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług •	
dot. odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych – średnio rocznie 3 zezwolenia lub zmiany ze-
zwoleń.
 Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości – średnio rocznie •	
200 spraw (w tym pisma i kontrole).
Opiniowanie koncesji górniczych  - średnio rocznie 5 opinii.•	
Decyzje dot. usunięcia drzew i krzewów – średnio rocznie 75 •	
spraw.
Opiniowanie decyzji dot. zatwierdzania planów gospodarki odpa-•	
dami niebezpiecznymi i innych niż niebezpieczne – średnio rocz-
nie 20 spraw. 
Organizacja Konkursu – Najładniejszy ogródek w gminie Słupno.•	
Współorganizowanie corocznej Akcji Sprzątanie Świata.•	
Organizacja akcji zbierania odpadów niebezpiecznych.•	

Organizacja akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych.•	
W latach 2006 – 2010 66 osób z terenu gminy skorzystało z de-•	
montażu, transportu i utylizacji eternitu azbestowego.
Organizacja wiosennej akcji sprzątania gminy .•	
W ciągu kadencji odznaczono 16 mieszkańców gminy „Zasłużo-•	
nych dla Rolnictwa”.
Udział w Powiatowych i Wojewódzkich Dożynkach w Wyszo-•	
grodzie (2006r.), Powiatowych Dożynkach w Bulkowie (2007) , 
Łącku (2009) i Bielsku (2010)
Udział delegacji gminy Słupno i reprezentowanie Powiatu Płoc-•	
kiego w Wojewódzkich Dożynkach w Zwoleniu w 2008r. oraz w 
Siedlcach w 2009r.
Organizacja Dożynek Powiatowych w Słupnie w 2008 r.•	
Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych nieko-•	
rzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: 
- 146 wniosków rolników w związku z suszą w 2006 r., 
- 20 wniosków rolników w związku z wymarznięciami w 2007 r., 
- 182 wniosków rolników w związku z suszą w 2008 r., 
- 112 wniosków rolników w związku z gradobiciem w 2009 r., 
-  48 wniosków rolników w związku z powodzią w 2010 r.
Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków m.in. o płatności •	
bezpośrednie i dopłata do materiału siewnego – średnio rocznie 
70 wniosków.
Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – średnio rocznie 1 spra-•	
wa.
Organizacja szkoleń dla rolników we współpracy m.in. z Mazo-•	
wieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Powiatowym Inspek-
toratem Weterynarii, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
Odmulenie i konserwacja rowów melioracyjnych PGR Gulczewo •	
– Stare Gulczewo – Mirosław w roku 2008 – 2009 o łącznej dłu-
gości 4,4 km wraz z wymianą przepustów
Wyłapywanie bezdomnych psów – średnio rocznie 10 spraw •	
Decyzje środowiskowe – średnio rocznie 26 decyzji (w tym śred-•	
nio rocznie 16 spraw dot. inwestycji gminnych).
Organizacja Spisu Rolnego na terenie gminy Słupno•	

Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i książek drogowych dla •	
128 dróg gminnych i 96 dróg wewnętrznych.
Prowadzenie ewidencji mostów – 2 mosty.•	
Przygotowanie decyzji na zajęcie pasa drogowego:•	

etap projektowania infrastruktury – średnio rocznie 154 decy-– 
zje,
w trakcie wykonywania robót – średnio rocznie 52 decyzje.– 

Przygotowanie decyzji na wbudowywanie urządzeń infrastruktury •	
technicznej – średnio rocznie 52 decyzje
Uzgodnienia dotyczące zjazdów (przepustów) z dróg gminnych  •	
i wewnętrznych – średnio rocznie 50 uzgodnień.
Uczestnictwo w przeglądach technicznych dróg i mostów.•	
Bieżąca kontrola stanu chodników i dróg w tym w związku z zaj-•	
mowanym odcinkiem pasa drogi w celu wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej
Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  •	
w Warszawie, sprawy związane z utrzymaniem drogi krajowej 
nr 62 oraz współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, 
sprawy związane z utrzymaniem dróg powiatowych.
Oznakowanie dróg gminnych:•	

zamawianie i koordynowanie prac związanych z montażem - 
znaków drogowych,
kontrola organizacji ruchu drogowego- 
uzgadnianie zmian ruchu drogowego ze Starostwem Powiato-- 
wym

Oświetlenie uliczne w gminie•	
inwentaryzowanie oświetlenia ulicznego- 
prowadzenie rejestru umów sprzedaży energii elektrycznej – - 
113 umów i rejestru liczników na terenie gminy – 113 liczni-
ków

O pracach urzędu

Drogi i komunikacja

Ochrona środowiska
i rolnictwo
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zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego do Zakładu Energe-- 
tycznego.

Współpraca  z Komunikacją Miejską w Płocku i PKS oraz prywat-•	
nymi przewoźnikami:

lokalizacja przystanków,- 
zmiany dotyczące rozkładów jazdy,- 
uruchamianie nowych linii komunikacyjnych,- 
ewidencja zaświadczeń dotycząca ulgi dla pasażerów  linii nr 4.- 

Współpraca z Telekomunikacją Polską przygotowywanie: •	
zleceń na wykonywanie usług, - 
zgłoszenia o awariach.- 

Działalność gospodarcza wpisy do ewidencji działalności  gospo-•	
darczej – średnio rocznie 85 
Zmiana wpisów do ewidencji – średnio rocznie 150•	
Wyrejestrowanie działalności – średnio rocznie 40•	
Potwierdzenia wpisów dla przedsiębiorców – średnio rocznie 42•	
Potwierdzenie wpisów dla przedsiębiorstw – średnio rocznie 57•	
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – średnio rocznie 42•	
Naliczanie opłat za zezwolenia na alkohol – średnio rocznie 81•	
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu – średnio rocznie •	
11
Wydawanie warunków na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne •	
do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – średnio 
rocznie 134
Umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – średnio •	
rocznie 117
Wydawanie zleceń dotyczących: – średnio rocznie 117 •	

konserwacji sieci,- 
usuwania awarii,- 

Drogi utrzymanie 2006 2007 2008 2009 2010
Tłuczeń tony 0 1242 933 1648 23
Asfalt m2 0 0 500 272 346
Żużel tony 0 420 0 464 404
Równiarka h 0 0 15 0 181
Przepusty szt. 1 0 1 1 15
Drogi mb 6176 8698 6320 15902 8166
Umowy szt. 39 29 32 62 42
Zima godziny odśnieżania 294 279 426,5 1631
Km dróg uszorstnionych 1806 1954 4184 19278

Utrzymanie dróg

Informatyzacja
2006 2007 2008 2009 2010

Komputer 1 1 5 5 1
Drukarka 3 3 1 2 1
Notebook 2 3 2 1 1
Ksero 1 0 1 0 0
Serwerownia 1 0 0 2 0
Monitor 5 0 1 1 1
Serwer 1 0 1 0 0
Palmptop 1 0 1 0 0
Ups 0 0 0 11 0
Soft 9 17 3 15 2

Gospodarka komunalna
i działalność gospodarcza

naprawy Stacji Uzdatniania Wody,- 
wywozu segregowanych odpadów komunalnych,- 
wykonywanie badań jakości wody i oczyszczonych ścieków.- 

Przygotowywanie uchwał w sprawie opłat za wodę, ścieki oraz na •	
sprzedaż alkoholu

Podziały nieruchomości:
Przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomo-•	
ści 312 decyzji – średnio rocznie 78
Złożono wnioski do Sądu o założenie Księgi Wieczystej dla dróg •	
gminnych poprzedzone poświadczeniem dokumentacji w Staro-
stwie Powiatowym w Płocku i badaniem Ksiąg Wieczystych dla 
332 działek – średnio rocznie 83
Sporządzenie protokołów w sprawie odszkodowań za drogi i inne •	
przejmowane nieruchomości poprzedzone negocjacjami i rokowa-
niami – 250 protokołów – średnio rocznie 62

Nabywanie i zbywanie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno 
Nabyto 67 nieruchomości•	  w tym między innymi grunty pod 
przedszkole w Słupnie, boisko w Miszewku Strzałkowskim, 
grunty pod stanicę żeglarską w Liszynie oraz 6 ha gruntów pod 
kompleks sportowo –rekreacyjny w PGR Gulczewo a także licz-
ne drogi wewnętrzne  i gminne.
Zbyto 14 nieruchomości •	 w tym w trybie przetargowym i bez-
przetargowym
Przygotowano dokumentacje do zawarcia•	  81 aktów notarial-
nych

Dzierżawa , Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd 
Przygotowano i aktualizowano 8  umów dzierżawy •	
Zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste •	
Sporządzono stosowne dokumentacje zakończone wydaniem de-•	
cyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla jednostek or-
ganizacyjnych Gminy Słupno

Prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych
Wszczęto 7 postępowań rozgraniczeniowych z czego  3 zakończo-•	
no przekazaniem spraw do sądu 2 decyzją administracyjną pozo-
stałe w toku.

Prowadzenie mienia komunalnego
Bieżąca aktualizacja stanu mienia komunalnego – coroczne spra-•	
wozdania do uchwały budżetowej.
Złożono wnioski do wydziału ksiąg wieczystych w sprawie regu-•	
lacji stanu prawnego nieruchomości gminnych
Złożono wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie regulacji •	
stanu prawnego dróg gminnych min. w Nowym Gulczewie – ul 
Szlachecka, Starym Gulczewie -5 wniosków  3 drogi ,  Mirosła-
wiu 2 wnioski 1 droga , Borowiczkach Pieńkach- ul Piastowska- 
57wniosków.( w trakcie skaładania)
Przygotowywana jest kolejna dokumentacja geodezyjna, wyma-•	
gająca ustalenia stanu prawnego na 31.12.1998r i ewentualnych 
podziałów dla komunalizacji dróg między innymi w Liszynie  
i Mirosławiu.
Przygotowywane są dokumenty do wniosku o zasiedzenie grun-•	
tów w Liszynie- „świetlica i grunty szkolne”.

Przygotowano około 100 projektów uchwał dla Rady Gminy 
Słupno związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym: między 
innymi w sprawie zmiany granic administracyjnych na rzecz Płocka, 
poprzedzona referendum z mieszkańcami w tej sprawie, jak również 
uchwały dotyczące ustalenia trybu zbycia gruntów gminnych, naby-
wania gruntów na rzecz gminy w tym pod drogi wewnętrzne, wydzier-
żawiania gruntów, oddawania w użytkowanie  i trwały zarząd.

O pracach urzędu

Gospodarka nie-
ruchomościami
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Zarządzanie Kryzysowe to działalność polegająca na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi 
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwa-
rzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.

Wśród zagrożeń powodowanych destrukcyjnym oddziaływaniem sił 
natury największe niebezpieczeństwo na obszarze gminy stwarza za-
grożenie powodzią od rzeki Wisły na odcinku 12,5 km i od rzeki Słu-
pianki na odcinku 10 km.
Zagrożeni są mieszkańcy sołectw: Borowiczki Pieńki, Bielino, Rydzy-
no, Liszyno, Wykowo i częściowo Słupno. 
Ogólna liczba mieszkańców potencjalnie zagrożonych to około  
2500 tyś. osób. Teren zalewowy zagrożony powodzią to około  
1975 ha.

W latach 2007 – 2009 działania przeciwpowodziowe ograniczały się 
głównie do patrolowania, monitoringu rozwoju sytuacji zagrożeń 
powodziowych i uszczelnianiu dziur bobrowych. Poniesione koszty  
w tym okresie kształtowały się na poziomie 10000 tyś. zł rocznie (za-
kup worków i materiałów przeciwpowodziowych oraz koszty utrzy-
mania patroli wałowych), mając na uwadze,  że w tym okresie zagro-
żenie występowało jeden lub dwa razy w roku (wiosenne roztopy oraz 
tzw. Janówka).

W latach 2006 – 2010 działanie kryzysowe skupiało się na:
zapobieganiu skutkom fal powodziowych poprzez monitoring roz-•	
woju sytuacji powodziowej (patrole wałowe z jednostek OSP oraz 
sołeckie patrole obywatelskie)
uszczelnianie wałów (łatanie dziur bobrowych), budowie prowi-•	
zorycznych wałów z worków z piaskiem
rok 2010•	  - odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej w wy-
niku wylania rzeki Słupianki 

Bieżący rok był i nadal jest rekordowym nie tylko pod względem czę-
stotliwości zagrożeń powodziowych ale też i poniesionych kosztów 
na przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom (ogólny koszt akcji za-
pobiegawczych, ratowniczych i odbudowy wyniósł do chwili obecnej  
265 tyś. złotych).
Wysoka fala Wisły nawiedzała nas w bieżącym roku pięciokrot-
nie. 
Marzec - groźne zjawiska lodowe na Wiśle.
Maj i czerwiec brzemienne w skutkach zagrożenie – poziom wodo-
wskazu w Wykowie 694 cm, przekroczony stan alarmowy o 2,64 cm, 
z trzeciego na czwartego czerwca ulewne deszcze, przerwanie prze-
grody dolinowej Słupianki i jej wylanie, podtopienie osiedla „Pocz-
towa”, pól i łąk, dróg osiedlowych oraz drogi Liszyno – Wykowo  
z zagrożeniem miejscowości Borowiczki Pieńki. 
Sierpień i wrzesień bez poniesionych kosztów.
Długotrwałe przebywanie wysokiej fali w Wałach Wisły powodowało 
wielokrotną cofkę Słupianki powodując jej wylewanie i podtapianie 
gospodarstw w Borowiczkach Pieńkach oraz przesięki wody na pola 
uprawne i podtapianie gospodarstw rolnych w Liszynie i Rydzynie.
Podjęte działania:
- uszczelnienie rekordowej (jak dotąd) ilości dziur bobrowych – na 

odcinku 10 km wału naprawiono 60 dziur
- doszczelnianie skarp drogi przywałowej
- budowa prowizorycznego wału rzeki Słupianki
- usypano i położono około 40 tysięcy worków z piaskiem 
- wielokrotne wypompowywanie wody z zagrożonych podziękami go-

spodarstw i domostw

Przede wszystkim, poświęcenie strażaków z Ochotniczych Straży Po-
żarnych, ogromny wkład mieszkańców i zaangażowanie pracowników 

Urzędu Gminy pozwoliły na zminimalizowanie szkód powodziowych, 
których niestety nie dało się uniknąć całkowicie. 

W ciągu ostatnich lat zajmowaliśmy się również takimi zjawiskami 
kryzysowymi jak:

grypa ptaków czy świń – lata 2008-2009•	
groźne nawałnice huraganowe, które przeszły nad Wykowem po-•	
walając drzewa, uszkadzając dachy budynków oraz Cekanowem 
gdzie żywioł pozrywał linie energetyczne   – rok 2007

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza, o jakości życia 
i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego należy do kluczowych zadań gminy.
W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej 
gminy rok rocznie podpisywane są porozumienia z Komendą Woje-
wódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach wspierania działań 
prewencyjnych podejmowanych przez policję, mających na celu zapo-
bieganie zjawiskom patologicznym (spożywanie alkoholu, narkotyki, 
bójki itp.).

W ramach podpisanych porozumień, Gmina Słupno dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom, sponsoruje min.

Dodatkowe patrole funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie, •	
które zostały skierowane zgodnie z ustaleniami w miejsca, gdzie 
na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców istnieje naj-
większe zagrożenie występowania najbardziej dokuczliwych zja-
wisk kryminogennych oraz wiążącymi się z nimi przestępstwami 
jak zakłóceniami porządku publicznego. Funkcjonariusze policji 
monitorowali również miejsca najchętniej odwiedzane przez dzie-
ci i młodzież tj. place zabaw, boiska, tereny nad Wisła itp.
Dofinansowano zakup nowego oznakowania radiowozu.•	
Sfinansowano zakup alkomatu i ręcznego miernika prędkości.•	
Dofinansowywany jest również zakup paliwa do radiowozu w celu •	
sprawnego zapewnienia rozpoznania terenowo – osobowego.

Podjęta współpraca zaowocowała znaczną poprawą bezpieczeństwa 
na terenie naszej gminy.
Łączna kwota przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa publicz-
nego w ramach współpracy z policją w latach 2006 – 2010 wyniosła 
156.914,00 złotych

Zaspokajanie potrzeb i stworzenie optymalnych warunków do funk-
cjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych zadań samorządu 
lokalnego. Efektywne kierowanie gminą musi polegać na aktywnej 
współpracy z liderami środowisk lokalnych. Działalność organizacji 
pozarządowych jest istotnym elementem spajającym i aktywizującym 
społeczność lokalną, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i szybkie 
rozwiązywanie problemów lokalnych. 
Gmina Słupno od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. 
Kluczowym dokumentem określającym zasady tego współdziałania 
jest roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami. Prowadzą one na terenie gminy, działalność pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. 
Rada Gminy Słupno, co roku uchwala taki program w trybie ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie.
Realizowane zgodnie z ww. ustawą zadania obejmują:

upowszechnianie kultury•	
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu•	
wypoczynek dzieci i młodzieży•	

O pracach urzędu

Bezpieczeństwo
i porządek publiczny

Współpraca  
z organizacjami pozarządowymi

Zarzadzanie 
kryzysowe
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organizacja imprez o charakterze lokalnym•	
W latach 2006 – 2010 na sfinansowanie zadań realizowanych w ra-
mach współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono 
środki w wysokości 611.712,00 złotych.

GŁOS SŁUPNA
Gminny Biuletyn Informacyjny, wydawany od roku 2005. Do chwi-
li obecnej wydrukowaliśmy 20 numerów Głosu Słupna, z czego  
17 publikacji ukazało się w latach 2006 – 2010 r. Biuletyn podzielony 
jest na części tematyczne. W części głównej znajdują się informacje  
o pracach  Rady Gminy Słupno, kolejno są strony poświęcone oświa-
cie,  kulturze, życiu społecznemu, działaniom Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Kultury, wydarzeniom z życia Środowiskowego 
Domu Samopomocy, oraz informacje sportowe. 

FESTYN
Każdego roku na przełomie wiosny i lata na stadionie w Wykowie 
odbywają się festyn i zawody strażackie. Imprezę organizują Wójt 
Gminy Słupno i Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Słupnie. W 2010r. po raz pierwszy w organizację festynu włączył 
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury.
Strażacy rywalizują podczas konkursu wiedzy ekologicznej (odbywa 
się z inicjatywy Starosty Płockiego), potem prezentują swoje umiejęt-
ności praktyczne w trakcie zawodów sportowo – pożarniczych. Rywa-
lizują podczas ćwiczeń bojowych oraz zmagają się na trasie sztafety 
pożarniczej z przeszkodami.
Na przybyłych gości czekają zawsze atrakcje: loteria i zabawy dla 
dzieci. Gwoździem programu jest zawsze godzinny koncert zespołu 
muzycznego i zabawa taneczna do późnej nocy. W 2010 roku zagrały 
dla nas Czerwone Gitary.

BIEGI
Już siódmy raz Gmina Słupno oraz stowarzyszenie na rzecz Społecz-
ności Lokalnej było organizatorem biegów rekreacyjnych. Od roku 
2006 Urząd Gminy w Słupnie jest współorganizatorem Gminnych 
Biegów Przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. 
Dzięki wspólnym wysiłkom akcja biegania z każdym rokiem cieszy 
się coraz większą popularnością.

Działania GOPSiK
w Słupnie w latach 2006-2010

Promocja

O pracach urzędu

MAZOWIECKI TURNIEJ MIAST I GMIN 
W czerwcu br. reprezentacja Gminy Słupno po raz kolejny brała udział 
w sportowym Turnieju Miast i Gmin, który odbył się w Bodzanowie. 
Nasi przedstawiciele zajęli II miejsce. 

ZAWODY POŻARNICZE
We wrześniu br. na stadionie sportowym w Wykowie miało miejsce 
niesamowite widowisko, były nim V Powiatowe Zawody Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych wg CTIF. Ich współorganizatorem była 
Gmina Słupno.

FOLDERY I MAPY
W latach 2006 – 2010 ukazały się dwie barwne publikacje o Gminie 
Słupno. Z czego jeden z folderów w wersji polsko – angielskiej. 
Atrakcyjność okolic Słupna, malownicze tereny i piękno przyrody, 
powoduje, że gwałtownie przybywa nowych mieszkańców, powstają 
nowe osiedla, a wraz z nimi ulice. Dlatego też Gmina Słupno na bieżą-
co aktualizuje mapy  i udostępnia je mieszkańcom.

W latach 2006 – 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
realizował nie tylko zadnia wynikające z ustawy o pomocy społecznej 
(zadania zlecone finansowane z budżetu państwa, zadania własne z 
zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy), ale również za-
dania zlecone przez Urząd Gminy w Słupnie jak: realizacja programu 
„Prace Społecznie Użyteczne”, prowadzenie Punktu Konsultacyjne-
go Uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych z tere-
nu Gminy Słupno, prowadzenie zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, dodatki mieszkaniowe, 
PFRON – stypendia dla niepełnosprawnych, świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, pomoc materialna dla uczniów – stypendia  
i zasiłki szkolne. 
W okresie tym Ośrodek - jako Ośrodek certyfikowany – (w czerwcu 
2005 r. otrzymał Certyfikat Jakości pracy metodą CAL)  wdrażał mo-
del pracy metodą CAL – Centrum Aktywności Lokalnej pozwalający 
szerzej spojrzeć na problemy jednostki w kontekście z całym środo-
wiskiem lokalnym. Odpowiadał na rozpoznane potrzeby społeczności 
lokalnej, inicjował działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi 
środowiska lokalnego.

Do najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Ośrod-
ka w Gminie Słupno w latach 2006 - 2010 należą:

działanie powstałego w 2004 r. Środowiskowego Domu Samopo-	
mocy,
działanie powstałego w 2006 r. Klubu Integracji Społecznej,	
działanie powstałego w 2006 r. Centrum Integracji Społecznej- 	
gospodarstwo pomocnicze Ośrodka,
w 2007 r. GOPS w Słupnie otrzymał  certyfikat pośrednika pracy wy-	
dany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
w 2007 roku GOPS w Słupnie otrzymał tytuł Samorządowego 	
Lidera Zarządzania w kategorii „Usługi społeczne” w konkursie 
organizowanym przez Związek Miast Polskich, Gmin Polskich 
Rzeczpospolitej Polskiej i Powiatów Polskich pod patronatem 
Ambasadora Norwegii,
w 2008 roku GOPS w Słupnie otrzymał nagrodę specjalną Mini-	
stra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwią-
zania w zakresie pomocy społecznej,
w 2009 roku GOPS w Słupnie otrzymał nagrodę w konkursie 	
Polish National Sales Awards – Profesjonalny Sprzedawca Roku 
2008; GOPS w Słupnie nagrodzono za całokształt działalności 
oparty o metodę Centrum Aktywności Lokalnej. GOPS doceniono 
jako profesjonalnego dostawcę usług społecznych,
w 2010	  roku na podstawie uchwały Nr 275/XXIX/2009 Rady 
Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniła się nazwa 
ośrodka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie na 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Ośro-
dek swoją podstawową działalność wzbogacił o elementy dzia-
łalności kulturalnej. Dodatkową formą aktywizacji mieszkańców 
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gminy jest oferta kulturalna,
w 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w 	
Słupnie otrzymał przedłużenie Certyfikatu Jakości - Centrum Ak-
tywności Lokalnej na kolejne 5 lat.

Od 1 stycznia 2010 r. Ośrodek realizuje nowe zadania z zakresu kultu-
ry jak min.:  organizowanie imprez z zakresu kultury, kultury fizycz-
nej, sportu i rekreacji; edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; nadzór nad 
świetlicami wiejskimi i klubami sportowym z terenu gminy Słupno.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie po-
dejmował i nadal podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie 
środków finansowych na realizację projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i innych programów pomocowych, dzięki czemu jest moż-
liwe podejmowanie wielu inicjatyw skierowanych do mieszkańców 
gminy Słupno.

W latach 2006 -2010 r. zrealizował następujące projekty: 
1.„Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie”
   Okres realizacji: 01.02.2006 r. -  31.03.2008 r.
   Kwota dofinansowania: kwota projektu –1 196 249,15 zł w tym 

EFS – 956 999,32 zł.
   Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,  Priorytet I , 

Działanie – 1.5 

2.„Lider jako Animator w środowisku wiejskim”
   Okres realizacji: 01.07.2008 r. - 30.04.2009 r.
   Kwota dofinansowania- 46 405,00 zł
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX , Działanie 9.5

3.„Bądź aktywny – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” – I 
edycja projektu  

   systemowego
   Okres realizacji: 01.01.2008 r. -  01.01.2008 r.
   Kwota projektu- 185 557,06 zł.
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1  

Poddziałanie 7.1.1 
   „AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE”
   Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. – II edycja projektu 

systemowego
   Kwota projektu: 189 886,78 zł.
   Okres realizacji: 2010 rok – III edycja projektu systemowego reali-

zowana w partnerstwie z 
   Gminą Bulkowo
   Kwota projektu: 236 634,08 zł.

4.  „Nie jesteś sam – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” 
   Okres realizacji: 01.07.2008 r.  - 30.09.2010 r.
   Kwota dofinansowania:  1 424 182,00 zł
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII , Działanie – 

7.2 , Poddziałanie 7.2.1 

5.„Partnerstwo Lokalne Nasza 19 w stronę aktywnej integracji” 
   Okres realizacji:  01.09.2008 r. -  30.07.2009 r.
   Kwota dofinansowania - 49 940,00  zł.
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII , Działanie – 

7.3 
   W ramach tego projektu została zaktualizowana i przyjęta uchwałą 

Rady Gminy Słupno 
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno 

na lata 2009 -2015. 

6. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Słup-
no”

   Okres realizacji: 03.08.2009 r.  - 30.11.2009 r.
   Kwota dofinansowania-  49 945,00 zł.
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI, Działanie – 6.3  

7„Za kierownicą - aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy 
Słupno”                         

   Okres realizacji: 01.07.2009 r. - 30.11.2009 r. 
   Kwota dofinansowania - 49 840,00 zł.
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3

Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie 

8. „Dni Wsi – integracja społeczna na obszarach wiejskich”
    Okres realizacji: 01.03.2010 r. – 31.07.2010 r.
    Kwota dofinansowania – 49 940,00 zł.
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie ocze-
kuje na rozstrzygnięcie oceny merytorycznej wniosków o dofinanso-
wanie projektów złożonych w ostatnim okresie do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych.

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury  
w Słupnie nie byłyby możliwe bez wsparcia Wójta i Rady Gminy  
w Słupnie. Widoczne jest to w ilości podjętych uchwał i wydanych 
zarządzeń organów gminy w tym zakresie. Władze wspierają również 
przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane przez Ośrodek finansowo 
np. przy zapewnieniu wkładu własnego do projektów współfinanso-
wanych ze środków zewnętrznych.

   Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest instytucją kulturalną, 
działającą na podstawie statutu, jej celem jest zaspokajanie potrzeb 
oświatowych kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz 
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
   Forma finansowania instytucji jest dotacją podmiotową corocznie 
ustaloną uchwałą budżetową.
   Zbiory biblioteczne w okresie kadencji systematycznie rosły i tak  
w: 2006 r. zakupiono 1629 wol.
     2007 r. zakupiono 1824 wol.
     2008 r. zakupiono 1966 wol.
     2009 r. zakupiono 1726 wol.
     2010 r. zakupiono  581 wol.
   W okresie kadencji  do biblioteki ogółem zakupiono 7.726 wol. za 
kwotę 121.986,76 zł. w tym:
- ze środków Gminy wydatkowano kwotę 103.686,76zł. tj. 6523 wol.
- pozyskano dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości  18.300 zł. tj. 1203 wol.
   Księgozbiór biblioteki liczy ogółem 19.600 wol. 
  Gminna Biblioteka Publiczna w 2006 r. pozyskała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ,,IKON-
KA’’ sprzęt komputerowy wraz  z oprogramowaniem (3 komputery) 
za kwotę 10.000zł.
   W okresie kadencji ze środków własnych Gminy zakupiono sprzęt 
biblioteczny i pomoce dydaktyczne.

Spotkanie z Wandą Chotomską
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Impreza rozpoczęła się konkursem 
wiedzy ekologicznej dla strażaków, któ-
ry odbył się z inicjatywy Starosty Płoc-
kiego Piotra Zgorzelskiego. 

Festyn otworzył Wójt Gminy Słup-
no Stefan Jakubowski i Elżbieta Kuch-
ta, Przewodnicząca Rady Gminy Słupno 
oraz zaproszeni goście.

Na wszystkich czekały atrakcje: wy-
stęp Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy 
Słupno i Zespołu Grzybowianki, lote-
ria fantowa, zabawy dla dzieci (quady; 
kula sferyczna – zorbing, statek piracki  
– ogromna, dmuchana zjeżdżalnia, 
sumo, segwaye). 

Gwoździem programu był prawie 
dwugodzinny koncert Czerwonych Gi-
tar. Do iluż to osób wróciły wspomnie-
nia z młodości i zakręciła się łezka  
w oku, gdy usłyszeli ,,Annę Marię”, albo 
,,Historię Jednej Znajomości” o ,,Matu-
rze” już nie wspomnę.

Koncert dał początek zabawie ta-
necznej, która trwała do późnych godzin 
nocnych; dla jej uczestników grał (jak 
każdego roku) zespół ExBolo.

Powiedz stary, gdzieś ty był...
w Wykowie

I po raz kolejny tradycji stało się zadość! 4 lipca na stadionie  
w Wykowie odbył się festyn. Urząd Gminy Słupno, Zarząd Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupnie oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Kultury wspólnymi siłami zorganizowali Festyn 
Gminny i zawody strażackie. 
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A strażacy? Najpierw rywalizo-
wali podczas wspomnianego już kon-
kursu, potem swe umiejętności, zapał  
i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
zaprezentowali podczas ćwiczeń bojo-
wych oraz na trasie sztafety pożarniczej  
z przeszkodami. 

W Gminnych Zawodach Sportowo 
– Pożarniczych wzięło udział sześć dru-
żyn męskich, jedna żeńska oraz jedna 
młodzieżowa. Sędzią głównym był st. 
kpt. Jacek Starczewski. Zawody roze-
grane były w konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Klasyfikacja generalna 
zawodów:

Młodzieżowe drużyny pożarnicze, 
chłopcy:
1. miejsce -  OSP Słupno
- 126,69 pkt
Drużyny dorosłe męskie:
1. miejsce - OSP Cekanowo, 
- 112,85 pkt.
2. miejsce - OSP Miszewko Strzał-
kowskie - 118,66 pkt.
3. miejsce - OSP Gulczewo, 
- 122,56 pkt.
4. miejsce - OSP Święcieniec, 
- 125,84 pkt.
5. miejsce - OSPMijakowo, 
- 132,52 pkt.
6. miejsce - OSP Słupno, 
- 134,29 pkt.
Drużyny dorosłe żeńskie:
1. miejsce - OSP Gulczewo, 
- 123,94 pkt.
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W lipcu 2010 roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kul-
tury w Słupnie zakończył realiza-
cję pięciomiesięcznego  projektu 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
p.n.: „Dni Wsi – integracja spo-
łeczna na obszarach wiejskich”. 

Celem tego projektu była promo-
cja integracji społecznej na terenie 
gminy Słupno oraz wsparcie inicjatyw 
lokalnych. W projekcie wzięło udział  
17 przedstawicieli sołectw, lokalnych 
liderów gminy Słupno oraz mieszkań-
cy gminy Słupno, którzy uczestniczyli 
w „Dniach Wsi” – imprezach promują-
cych integrację społeczną organizowa-
nych w 17 sołectwach gminy  Słupno, 
jak również w  corocznej imprezie pro-
mującej integrację społeczną w gminie 
Słupno organizowanej w ramach kam-
panii Czerwiec Aktywnych Społecz-
ności. 

Projekt zakładał m.in. następujące 
działania: 

- 1 dniowe szkolenie „Integracja 
społeczna na obszarach wiejskich”, 

- spotkanie wstępne dla 17 uczest-
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ników projektu mające na celu omówie-
nie szczegółów zorganizowania i prze-
biegu „Dni Wsi” - imprez promujących 
integrację społeczną organizowanych 
w poszczególnych sołectwach gminy  
Słupno,

- zorganizowanie „Dni Wsi” - im-
prez promujących integrację społeczną 
organizowanych w poszczególnych so-
łectwach gminy Słupno,

- współudział w organizacji corocz-
nej imprezy promującej integrację spo-
łeczną w gminie Słupno, która ma na 
celu ożywienie do działania i wspólnej 
integracji wszystkie grupy społeczne 
(impreza organizowana jest w ramach 
inicjatywy „Czerwiec Aktywnych Spo-
łeczności” przy wsparciu Stowarzysze-
nia Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL w Warszawie).

Projekt wpisał się w założenia Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
którego celem jest umożliwienie pełne-
go wykorzystania potencjału zasobów 
ludzkich. Szczególny nacisk Priorytetu 
VII położony jest na realizację wsparcia 
na rzecz mieszkańców obszarów wiej-
skich, gdzie poziom rozwoju społeczno 
– gospodarczego jest znacznie niższy niż 
na terenach miejskich. W związku z tym 
poprzez system dofinansowań w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
wspierane są działania ukierunkowane 
m.in. na rozwój lokalnych inicjatyw na 
obszarach wiejskich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Kultury pracujący metodą CAL 
– Centrum Aktywności Lokalnej stara 
się odpowiadać na rozpoznane potrze-
by społeczności lokalnej, inicjuje dzia-
łania służące aktywizacji, edukacji i roz-
wojowi środowiska lokalnego. Metoda 
CAL to otwarcie się instytucji lokalnej 
na społeczność. Tylko praca z całą spo-
łecznością lokalną może doprowadzić 
do pozytywnych zmian oraz rozwiąza-
nia problemów społecznych. Dlatego 
też, GOPSiK podejmuje działania mają-
ce na celu pozyskiwanie środków finan-
sowych na realizację projektów współ-
finansowanych przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, dzięki czemu jest możliwe po-
dejmowanie wielu inicjatyw skierowa-
nych do mieszkańców gminy Słupno. 

Dobrym przykładem podejmowa-
nych działań w kierunku aktywizacji 
całej społeczności lokalnej jest właśnie 
projekt „Dni Wsi – integracja społecz-
na na obszarach wiejskich”, skierowany 
nie do wybranych grup społecznych, ale 
do wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców. Bardzo ważne jest to, że orga-
nizacja działań tj. imprez integracyjnych 

i ich powodzenie w dużej mierze spo-
czywało na samych mieszkańcach so-
łectw i lokalnych liderach, przy pomocy 
i nadzorze Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Kultury. Samoorganiza-

cja, integracja a szczególnie współpraca 
to bardzo ważne elementy, które mogą 
wpłynąć na organizację lokalnych wy-
darzeń. 
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10 lipca był wyjątkowym dniem 
dla Pani Zofii Przybyły, jej najbliż-
szych i całej społeczności Naszej 
Gminy. Szanowna Jubilatka świę-
towała 100. urodziny. W kościele  
w Miszewku Strzałkowskim życzenia 
złożyli Pani Zofii Wójt Gminy Słupno 
Stefan Jakubowski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Elżbieta Kuchta i Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego ala 
Górecka. 

- Szanowna, Droga Jubilatko. Sto lat 
to naprawdę wiele przeżyć... Takich uro-
czystości jest bardzo niewiele, w cią-
gu 20 lat mojej służby w tej gminie, na 
tym stanowisku, w takim święcie mia-
łem możliwość uczestniczyć tylko dwu-
krotnie – mówił Wójt Stefan Jakubow-
ski. - Szczególne gratulacje dla Pani Zofii 
chciałbym złożyć z tego powodu, że po 
pierwsze jest, że żyje we wspaniałej pię-
ciopokoleniowej rodzinie, że ma czwo-
ro wnuków, pięcioro prawnuków i jed-
ną prawnuczkę. Jest to naprawdę bardzo 
miłe, godne i chwalebne. Powtórzę za 
księdzem proboszczem: Pani Zofia poka-
zuje nam, jak można dobrze przeżyć sto 
lat w otoczeniu rodziny, która się trosz-
czy, która szanuje i która zadbała dzisiaj 
o tę piękną mszę świętą, a później i o spo-
tkanie rodzinne. 

Emilia Adamkowska

Piękny jubileusz, 
czyli 100 lat Pani zofii

Zofia Przybyła, z domu Machnacka, urodziła się 10 lipca 1910 r. jako jedyna 
córka spośród pięciorga dzieci. Długowieczność przekazali jej w genach rodzice, 
którzy ciesząc się dobrym zdrowiem - dożyli 93 lat. 

Pani Zofia to seniorka pięciopokoleniowej rodziny. Wydała na świat dwóch sy-
nów, doczekała się czwórki wnuków, piątki prawnuków i jednej praprawnuczki. 

Całe swoje dorosłe życie związana jest ze środowiskiem wiejskim gminy Słup-
no, gdzie pracowała i mieszka do chwili obecnej. Pogodna, samodzielna, ma do-
skonałą pamięć, której mógłby pozazdrościć jej niejeden młody człowiek. 

Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski składa życzenia urodzinowe i serdeczne gratulacje 
Szanownej Jubilatce

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ala Gó-
recka, Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski w trakcie przekazywania oficjalnych życzeń  
od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
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Nawiązywał do tragicznych wyda-
rzeń, które w tym roku nie oszczędzały 
Polski i Polaków. Wokół ocalałego pod-
czas powodzi domu stanęły zwierzęta, 
przy stole usiadły postaci przedstawiają-
ce rolników, ważne miejsce zajęła figurka 
Matki Boskiej z zatkniętą biało czerwo-
ną flagą przepasaną kirem – to na wspo-
mnienie katastrofy smoleńskiej.

Uroczystej mszy św. celebrowanej 
w kościele parafialnym św. Jana Chrzci-
ciela, przewodniczył bp Roman Marcin-
kowski. Władze powiatu reprezentował 
Starosta Płocki Piotr Zgorzelski (główny 
gospodarz uroczystości), samorząd wo-

pełen symboli

jewódzki – marszałek Mazowsza Adam 
Struzik, miasto Płock – prezydent Miro-
sław Milewski. 

Po mszy św. barwny korowód z wień-
cami przemaszerował na plac przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bielsku. Tam 
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci 
Płocka” wykonał obrzędy dożynkowe. 
Część artystyczną imprezy uświetniły 
występy Zespołu Folkowego „VERES” 
z Ukrainy, oraz Zespołu Muzyczno-
Wokalnego „Robertu Zucfaro i Larysa 
Tsoy”. Były również kiermasze i prezen-
tacje twórców ludowych.

W trakcie uroczystości mieszkańcy 

Gminy Słupno Bożena Grzybowska i An-
drzej Winiarek uhonorowani zostali od-
znaką „Zasłużony Dla Rolnictwa”, przy-
znawaną przez Ministra Rolnictwa. 

Autorką wieńca jest Mirosława Gra-
bowska, sołtys wsi Wykowo. Pomagała 
jej koleżanka – Halina Wiktorowska oraz 
mieszkańcy Wykowa. Przypomnijmy: 
Mirosława Grabowska wieńce dożynko-
we tworzy już od ponad 20 lat, sztuki tej 
nauczyła się sama.

Do budowy tegorocznego wieńca 
użyła prasowanej słomy, kłosów i ziaren 
zbóż oraz kwiatów.

Emilia Adamkowska

wieniec
Dożynki

Reprezentacja Gminy Słupno tradycyjnie wzięła udział w Powiatowych Dożynkach, w tym roku odbyły się w Biel-
sku. Nasz wieniec dożynkowy przedstawiał wiejską zagrodę i miał wyjątkową symboliczną wymowę.



Głos Słupna23

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu była organizatorem tegorocznych gminnych 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy zdjęcia z tej uroczystości.
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W atrakcyjnym programie tejże 
eskapady znalazły się takie pozycje jak: 
zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki na warszawskim Żoliborzu, 
działającego przy parafii św. Stanisława 
Kostki oraz kościóła św. Anny. 

Wycieczkowicze odwiedzili również 
Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie z za-
ciekawieniem obejrzeli odprawę warty 
by następnie udać się do Archikatedry 

Dział Integracji Społecznej 
i Kultury Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Kultury   

w Słupnie zorganizował  
w maju br. dla 47 osobowej 

grupy seniorów z terenu 
naszej gminy, wycieczkę  

do Warszawy. 

W WaRSZaWIE
SeniORzy

Św. Jana Chrzciciela i tam poznać histo-
rią tego niezwykłego kościoła.

Nie mogło oczywiście zabraknąć spa-
ceru rynkiem Starego Miasta i podziwia-
nia jego najciekawszych zabytków. Po 
dość wyczerpującym maratonie,   autoka-
rem udali się  do  Łazienek Królewskich  
by tam podziwiać piękno Pałacu na wo-
dzie, oraz zobaczyć pawie swobodnie 
spacerujące w okolicach amfiteatru.  
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Słów kilka
o orkiestrze

W maju bieżącego roku 
Strażacka Orkiestra Dęta 
Gminy Słupno wystąpiła na 
przeglądzie Powiatowych 
Strażackich Orkiestr Dętych 
w Gozdowie zajmując trzecie 
miejsce i zakwalifikowała się 
do Przeglądu Wojewódzkie-
go,  po czym wspólnie z OSP 
Bożewo znalazła się wśród 
trzydziestu jeden orkiestr 
dętych, które 14 lipca zagra-
ły na polach Grunwaldu.
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yParafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Marcina w Słupnie w partnerstwie  
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Kultury w Słupnie, rozpo-
częła realizację  projektu Przekazuje-
my co Umiemy współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007 -2013, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji.

Zajęcia odbywają się  w budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Kultury w Słupnie (pracownie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Słupnie) oraz w świetlicy wiejskiej 
w Słupnie.

Okres realizacji projektu: kwiecień 
2010 r. - styczeń 2011 r.
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Uczestnikami projektu jest 10 osób 
niepełnosprawnych, oraz 20 dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Głównym założeniem projektu jest 
uczestnictwo odbiorców przedsięwzię-
cia w zajęciach warsztatowych, których 
celem jest integracja społeczna poprzez 
wspólne spędzanie czasu i wzajemne 
przekazywanie wiedzy i umiejętności. 

Zadaniem grupy  osób młodych jest 
- przekazanie posiadanej wiedzy na te-
mat  nowoczesnych technik malarskich - 
graffiti,  obsługi komputera, korzystania 
z Internetu,  obsługi wszelkich nowocze-
snych urządzeń AGD i RTV. Natomiast 
osoby niepełnosprawne nauczą dzieci 
umiejętności  krawiecko - artystycznych 
(szydełkowanie, gobeliniarstwo, witraż, 
malarstwo). 

Wspólnie spędzony czas poprawi ko-
munikację  społeczną, zwiększy integra-
cje,a uczestnicy odkryją w sobie drze-
miące umiejętności i talenty.

Prace  powstałe na zajęciach warsz-
tatowych  zostaną zaprezentowane pod-
czas wystawy kończącej projekt, na którą 
zostaną zaproszone rodziny uczestników, 
władze lokalnych i duchownych.

 13 czerwca 2010 r. uczestnicy pro-
jektu wzięli czynny udział w impre-
zie integracyjnej Czerwiec Aktywnych 
Społeczności i zaprezentowali swoje do-
tychczas  zdobyte umiejętności. Wcze-
snym przedpołudniem rozpoczęły się 
warsztaty uczestników, w których wzięli 

również udział chętni mieszkańcy gmi-
ny.  Przeprowadzono zajęcia: robótki 
ręczne na drutach, wykonywanie bro-
szek ozdobnych metodą łączenia ma-
teriałów plastycznych i krawieckich. 
Wspólnie uczestniczono w zdobywaniu 
umiejętności  artystycznego malowa-
nia na dużych powierzchniach - graffi-
ti. Te zajęcia cieszyły się największym 
zainteresowaniem, ponieważ były 
nowością na terenie naszej Gminy. 
Na zakończenie, w ramach nauki ob-
sługi sprzętu AGD upieczono pysz-
ne gofry, finezyjnie udekorowano je  
i poczęstowano każdego kto zechciał 
uczestniczyć w zajęciach.

Wszystkie prace zostały zaprezen-
towane na placu przy kościele, podczas 
trwania  imprezy Czerwiec Aktywnych 
Społeczności.

Następnym działaniem była sierp-
niowa wycieczka integracyjna, miejsce 
wyjazdu było dla uczestników niespo-
dzianką.

Mamy nadzieję że projekt Przeka-
zujemy co umiemy przełamie barie-
ry między pokoleniowe, poprawi rela-
cje społeczne, uwrażliwi społeczność 
lokalną na problemy osób niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży. 

Liczymy na wypromowanie twór-
czości artystycznej i kulturalnej osób 
niepełnosprawnych oraz młodych 
mieszkańców naszej gminy.

Celprojektu:

Wzrost integracji społecznej osób niepełnosprawnych z dziećmi i mło-
dzieżą gminy Słupno, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych.
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2010
W Gminie Słupno już po raz szósty 

odbył się Czerwiec Aktywnych Społecz-
ności – impreza promująca integrację 
społeczną, wpisująca się w ogólnopol-
ską kampanię Stowarzyszenia Wspie-
rania Centrum Aktywności Lokalnej  
w Warszawie. Jednocześnie po raz trzeci 
wydarzenie zostało zorganizowane wraz 
z Parafią św. Marcina w Słupnie w dniu 
wspomnienia błogosławionych biskupów 
męczenników: abpa Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmań-
skiego, wpisujących się silnie w histo-
rię Słupna. W tym roku w organizację 
wydarzenia w sposób szczególny włą-
czyły się: Urząd Gminy w Słupnie, Pa-
rafia św. Marcina w Słupnie, pracownia 
kowalstwa artystycznego – Andrzej Ka-
nia, Szkoła Podstawowa w Słupnie oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Kultury w Słupnie. 

Imprezę dla społeczności Gmi-
ny Słupno poprzedziła uroczysta Msza  

CZERWIEC aKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

F E S T Y N

Życie społeczne
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Święta sprawowana w Kościele Para-
fialnym przez ks. Pawła Gniadkowskie-
go, byłego wikariusza Parafii Słupno i 
wolontariusza Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Słupnie. Integracyj-
ny festyn otworzył Wójt Gminy Słupno 
Stefan Jakubowski oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Elżbieta Kuchta, którym to-
warzyszyli przedstawiciele wszystkich 
organizatorów. Nad przebiegiem impre-
zy czuwali prowadzący: Izabela Toma-
szewska Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Święcieńcu oraz Zbigniew Mieruń-
ski Animator Stowarzyszenia Wspie-
rania Centrum Aktywności Lokalnej w 
Warszawie. Na uczestników wydarzenia 
już od początku czekały: wystawa foto-
graficzna zorganizowana przez uczest-
ników warsztatów prowadzonych przez 
Tomasza Niesłuchowskiego; wystawa 
prac malarskich autorstwa dzieci bio-
rących udział w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej i Kultury w Słup-
nie; loteria fantowa; plac zabaw dla 
dzieci; wystawy i kiermasze prac wyko-
nanych przez uczestników Środowisko-
wych Domów Samopomocy, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy 
Społecznej; kiermasz książek Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Słupnie; stół  
z tradycyjnymi wędlinami oraz grillowa-
ne kiełbaski, wata cukrowa i inne atrak-
cje. 

Program artystyczny rozpoczął się 
od występu dzieci z warsztatów anglo-
języcznych i taneczno-ruchowych. Mali 
artyści śpiewali piosenki i wykonali spe-

KaBaRET POD WYRWIGROSZEM

cjalnie przygotowany układ taneczny.  
W następnej kolejności na scenie wystą-
pili uczestnicy zaproszonych ŚDS, WTZ, 
DPS. Krótki program artystyczny wy-
konali również uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Słupnie. 
O godzinie 16:00 rozpoczął się konkurs 
wiedzy o biskupach poprowadzony przez 
ks. Andrzeja Pieńdyka, wikariusza Para-
fii Słupno. Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum rywalizowali ze sobą 
o cenne nagrody. Drużyny musiały liczyć 
na szczęście, gdyż w konkursie wykorzy-
stano koło fortuny. W dalszej części na 
scenie pojawiła się liczna grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej w Słupnie, która 
odegrała spektakl pod tytułem: „Czte-
ry mile za piec”. Spektakl przypomniał 
wszystkim starodawne gry i zabawy. 

Uczestników festynu zaszczycili rów-
nież swoim występem: zespół śpiewaczy 
„Wrzos” oraz dziecięcy zespół wokalny 
„Jarko” z Rojewa. Barwne przedstawie-
nie poprzedziło pokazy sztuk walki wy-
konane przez członków Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Hung Kuen Sanda 
oraz Klubu Sportowego Sztuki Walki 
Słupno. W dalszej części pod przewo-
dem sędziów: ks. Pawła Gniadkowskiego 
i ks. Zbigniewa Cichewicza przeprowa-
dzono zawody sołeckie. Pięć sołectw ry-
walizowało o Puchar Proboszcza Parafii 
Słupno. Czteroosobowe zespoły zmagały 
się w przeciąganiu liny, wbijaniu gwoź-
dzi, obieraniu i tarciu ziemniaków oraz  
w rzucie podkową do celu. W klasyfika-
cji ogólnej zwyciężyli przedstawiciele 
Rydzyna. 

Życie społeczne
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Czerwiec Aktywnych Społeczności 
uświetnił występ Zespołu OTAKO z Su-
walszczyzny. Zwieńczeniem imprezy był 
program autorski Kabaretu Pod Wyrwi-
groszem. 

W trakcie imprezy odbyły się również 
warsztaty krawiecko – artystyczne „Prze-

WYSTęPY I  KONKURSY

ZaWODY SOŁECKIE

kazujemy co umiemy”, dzień otwarty 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Słupnie i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Słupnie, pokazy motocyklowe oraz 
zbiórka darów dla osób pokrzywdzonych 
w wyniku powodzi. Serdecznie dziękuje-
my za zaangażowanie. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują mieszkańcom za liczne 
uczestnictwo oraz wszystkich oso-
bom, które przyczyniły się do zor-
ganizowania Czerwca Aktywnych 
Społeczności 2010 i już dzisiaj za-
praszają na kolejny festyn w przy-
szłym roku. 

Życie społeczne
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„Vox Populi Vox Dei”

W niedzielę 17 października  
w Kościele św. Marcina w Słupnie 
odbył się program słowno muzycz-
ny: „Vox Populi Vox Dei” w wyko-
naniu artystów z Akademii Muzycz-
nej z Krakowa. Koncert na cześć Jana 
Pawła II został zorganizowany przez 
Parafię św. Marcina w Słupnie oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Kultury w Słupnie.

Z prac
GOPSik-u

„Chleb pachnący szczęściem”  
– spotkanie z poezją 

W piątek 24 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie odbyło się spo-
tkanie promujące tomik poetycki pod tytułem: „Chleb 
pachnący szczęściem” autorstwa Anny Włochowskiej. 
To już trzecie dzieło lokalnej animatorki, liderki, ko-
biety aktywnej. Spotkanie poprowadziła płocka poetka 
Wanda Gołębiewska. Oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół Trojaczki. W spotkaniu wzięli udział członkowie 
Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, zaprosze-
ni goście, rodzina i przyjaciele poetki z Liszyna.

DESZCZ, 
w świetle przydrożnych lamp 
gałęzie i listki 
pokropione deszczem 
błyszczą i mienią się 
łzy drzew 
spadają na ziemię 
srebrna rzeczywistość

-/ Anna Włochowska/-

Plener fotograficzny w Czerwińsku 
Uczestnicy warsztatów fotograficz-

nych wraz z instruktorem wyjechali  
2 października do Czerwińska nad Wisłą 
na kilkugodzinny plener fotograficzny. 
Grupie fotografów sprzyjała słoneczna 
jesienna pogoda. Celem obiektywów sta-
ło się Sanktuarium Maryjne, rzeka Wisła 
i okoliczna zabudowa. Najciekawsze fo-
tografie zgłoszono do konkursu: Mazow-
sze bliskie sercu” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. 

Na gitarze i klawiszach 

Od września Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Kultury w Słupnie 
wznowił zajęcia warsztatowe między 
innymi gry na gitarze klasycznej i in-
strumentach klawiszowych. Zajęcia 
adresowane są do dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Słupno i odbywają 
się w każdy wtorek, czwartek i piątek. 
Liczna grupa uczestników podzielo-
na jest na cztery grupy warsztatowe, 
którymi opiekuje się instruktor Pan 
Jan Jakubowski. Pierwszy zespoło-
wy występ młodych muzyków plano-
wany jest w grudniu bieżącego roku. 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultu-
ry w Słupnie posiada w swojej ofer-
cie z zakresu kultury: zajęcia tanecz-
no-ruchowe, plastyczno-malarskie, 
edukacyjno-kulturalne z elementami 
języka angielskiego, fotograficzno-
filmowe. 

Życie społeczne
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Bliżej nieba
Kowalczyk, Stanisława Maciejewskie-
go, Tadeusza Pietrzak (uczestnicy ŚDS 
w Słupnie) ich wspomnienia, problemy, 
troski, a także pasje i marzenia. Film spo-
tkał się z dużym uznaniem wśród zgro-
madzonych na sali widzów, a aktorom 
amatorom z grupy teatralnej „A było to 
tak.....” udział w filmie przyniósł dużo sa-

tysfakcji, radości a nawet spełnienie oso-
bistych marzeń.

Film „Bliżej Nieba” to jedno z za-
dań zaplanowanych i zrealizowanych  
w ramach Programu Aktywności Lokal-
nej wpisanego w projekt „ATYWNIEJ 
PRZEZ ŻYCIE”.

,,Aktywniej przez życie’’ projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO 
KL - Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji, Podziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.

9 października 2010 r. o godz. 16.00 
odbyła się w -  Nove Kino Przedwio-
śnie Płock premiera filmu „Bliżej Nieba”  
w reżyserii  Piotra Bały. 

Film powstał w ramach projektu 
partnerskiego „AKTYWNIEJ PRZEZ 
ŻYCIE” realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury 
w Słupnie i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bulkowie.

Na premierę filmu licznie przybyli:  
uczestnicy projektu z rodzinami oraz   za-
proszeni goście.

W filmie udział wzięli aktorzy amato-
rzy z grupy teatralnej „A było to tak.....” 
działającej przy Środowiskowym Domu 
w Słupnie, dzieci i młodzież z terenu 
gminy Słupno, profesjonalni aktorzy,  
a  gościnnie wystąpili  m.in. Marszałek 
Województwa, Starosta Płocki, Wójt 
Gminy Słupno, Radni Gminy Słupno, 
duszpasterze Parafii św. Marcina w Słup-
nie, funkcjonariusze posterunku Policji  
w Słupnie, pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomoc Społecznej i Kultury w Słupnie 
a także gwiazdy muzyki. 

Film przedstawia historię 6 osób  
– głównych bohaterów: Teresy Garbacz, 
Ewy Filipowicz, Ewy Cieślak, Romany 

Kultura
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16 czerwca•	   
– BRWILNO „ANTONIÓWKA”.

Tego dnia zostaliśmy zaproszeni na imieniny Domu Pomocy Społecznej imie-
nia błogosławionego. Arcybiskupa Antoniego J. Nowowiejskiego w Brwilnie. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kaplicy Domu. Organizatorzy zapewni-
li swoim Gościom wiele atrakcji, między innymi przedstawienie wykonane przez 
mieszkańców DPS Brwilno, zabawę taneczną, a także  konkursy z nagrodami.  
W trakcie spotkania mogliśmy podziwiać prace wykonane przez mieszkańców 
DPS w ramach terapii zajęciowej. Ugoszczeni zostaliśmy obfitym poczęstunkiem, 
który trwał do samego wieczora. 

17 czerwca•	   
– NOWE MISZEWO – OLIMPIADA SPORTOWA 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie wzięli udział  
w XVIII Letniej Olimpiadzie Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Nowe Mi-
szewo 2010. Impreza miała charakter sportowo rekreacyjny, główny nacisk kła-
dziony był na krzewienie kultury fizycznej i sportu w połączeniu z rekreacją, zaba-
wą.  Założeniem organizatorów była integracja osób niepełnosprawnych oparta na 
wzajemnej akceptacji i szacunku a także uświadomienie społeczeństwu, że ludzie 
niepełnosprawni fizycznie i psychicznie mają takie same prawa i predyspozycje. 
Impreza rozpoczęła się przedstawieniem każdego z domów oraz zaprezentowa-
niem maskotki drużyny. Kolejnym etapem były konkurencje sportowe z wręcze-
niem medali.  Olimpiada zakończyła się rozdaniem dyplomów, upominków i zaba-
wą taneczną przy akompaniamencie zespołu muzycznego Quest.

30 czerwca•	   
- OLIMPIADA  SPORTOWA  W PŁOCKU 

Reprezentacja złożona z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Słupnie  wzięła udział w V Integracyjnej Spartakiadzie pod hasłem „Sport w krajach 
Unii Europejskiej”. Impreza integracyjna odbyła się na terenie ogródka Miejskiego 
Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku. Jej ideą była prezentacja umiejętności 
sportowych i artystycznych uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.  
W Spartakiadzie były do wyboru bardzo ciekawe konkurencje, między innymi 
”Tor przeszkód”, „Konkurs tańca”, „Quiz o Unii Europejskiej”, „Flagi”, ”Najład-
niejszy kostium - narodowy strój wybranego państwa UE” oraz inne. Podczas spo-
tkania przewidziane były liczne dodatkowe atrakcje, nagrody rzeczowe, dyplomy 
a także pyszny poczęstunek. Impreza integracyjna pozwoliła na ponowne spo-
tkanie i wspólną zabawę  Środowiskowych Domów Samopomocy, ich uczestni-
ków oraz personelu. Takie spotkania przynoszą wiele radości i na długo pozostają  

w pamięci.

01 lipca•	   
– ZAKRZEWO

Grupa teatralna „A było to tak” w skład której wchodzą uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Słupnie wzięła udział w „XVII Dniu Humoru i Satyry”  
w Zakrzewie. Hasłem przewodnim imprezy były „Kolorowe jarmarki”. Przedsta-
wiciele zaproszonych Ośrodków, na specjalnie przygotowanej scenie, zaprezento-
wali programy artystyczne, które zostały nagrodzone gromkimi brawami, dyplo-
mami i upominkami. Organizatorzy zapewnili swoim Gościom mnóstwo atrakcji, 
między innymi konkursy zręcznościowe, gry i zabawy, wystawę pac mieszkańców 
DPS-u i uczestników terapii zajęciowej w Zakrzewie, loterie czy kącik muzyczny. 
Zaprezentowany również został pokaz capoeiry w wykonaniu UKS Grupo Ma-
gia Płock. Największą atrakcją, według naszych uczestników był występ zespołu 
Bayer Full. Impreza zakończyła się zabawą taneczną, podczas której grał zespół 
Quest.

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁUPNIE
kaLenDaRium

Uczestnik ŚDS – Mariusz Leszczyński, złotym meda-
listą w kategorii pchnięcie kulą. Nowe Miszewo.

Olimpiada Sportowa. Płock 2010

Srebrny medal dla uczestnika ŚDS Pawła Mielczar-
ka za zajęcie II miejsca w konkurencji rzut lotką do 
tarczy. Nowe Miszewo.

Występ uczestników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy. Brwilno.

Kalendarium ŚDS
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12 lipca br. o godz. 7: 40 w TVP - 1 prosto z Płocka (na żywo) w programie „ Kawa czy 
herbata” zaprezentowano wszystko o Młodzieżowej Lidze SPARTANWEAR, Galach Spor-
tów Walki ANGELS of FIRE. Odbył się również pokaz szkoły Sportów walki - RAJEWSKI 
Team Płock. Udział w pokazie  wzięli członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego: Słup-
no – Sztuki Walki.

Robert Rajewski

UKS „SŁUPNO-SZTUKI WALKI”
W PROGRAMIE 

„KAWA CZY HERBATA”

Sport
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  MAJ 
Do biegu gotowi? START! 

Po raz siódmy Gmina Słupno oraz 
Stowarzyszenie na rzecz Społeczności 
Lokalnej zorganizowały Rekreacyjny 
Bieg Wiosny. Przypomnijmy: Stowarzy-
szenie od 2006 r. włącza się w działania 
propagujące sport wśród dzieci i mło-
dzieży, bierze udział w ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”. 

W zdrowej sportowej rywalizacji bio-
rą udział amatorzy (trasa ok. 4 km) i wy-
trawni biegacze (ok. 10 km), ale przede 

Przegląd
wydarzeń sportowych

wszystkim dzieci. Już drugi raz odbył 
się Bieg Przedszkolaków, który jest nie-
wątpliwym strzałem w dziesiątkę. Naj-
bardziej przejęci są w jego przypadku 
rodzice, którzy dopingują swoje pocie-
chy, biegną razem z nimi, fotografują i - 
przede wszystkim - są ze swoich malu-
chów bardzo dumni. Najważniejsza jest 
tu dobra zabawa! 
 
WRZESIEŃ 
Siatkówka 

Fanom siatkówki wiele emocji do-
starczył rozgrywany w hali sportowej 
w Słupnie Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Wójta Gminy Słupno. Wzięły w nim 
udział cztery drużyny: 

- Potężne Kaczory Sierpc,
- 16 Płock, 
- Orkan Lelice, 
- GKS Słupno. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna ze 

Słupna, która zdobyła puchar i zaszczyt-
ne pierwsze miejsce. 
 
Sztafeta pożarnicza 

Gmina Słupno gościła na stadionie 
sportowym w Wykowie uczestników, 
organizatorów i gości Piątych Powiato-
wych Zawodów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych według CTIF. Podobnie 
jak w siatkówce tu również okazaliśmy 
się bezkonkurencyjni. Młodzi strażacy 

z Ochotniczych Straży Pożarnych wy-
walczyli pierwsze miejsce, zdobywając 
Puchar Starosty Płockiego oraz Puchar 
Wójta Gminy Słupno. 
  
Wushu 

Uczniowski Klub Sportowy Hung–
Kueng–Sanda brał udział w mistrzo-
stwach Polski w Warszawie. Gminę Słup-
no reprezentowało siedmiu sportowców 
– wszyscy otrzymali medale i dyplomy. 
Młodzi zawodnicy przywieźli cztery zło-
te medale w następujących kategoriach: 
17–18 lat, waga 60 kg – Adrian Golacik, 
12–13 lat, waga 65 kg – Adam Golacik, 
12–13 lat, waga 35 kg – Martyna Rybicka, 
11–12 lat, waga 28 kg – Patryk Sawicki. 

Patryk Sawicki zdobył również tytuł 
technika, który jest przyznawany za sto-
sowanie najlepszych technik w Polsce. 
Za zdobycie tego wyróżnienia przyzna-
wany jest puchar. 

Sport
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Szeba, srebrni medaliści w po-
szczególnych kategoriach: 

12–13 lat, waga 60 kg – Eryka 
Golacik, 

9–10 lat, waga 35 kg – Roksana 
Rucińska, 

11–13 lat, waga 45 kg – Szymon 
Grabarczyk 

PAŹDZIERNIK 
Uczniowski Klub Sportowy 

Hung–Kueng–Sanda był organizato-
rem Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk 
Walki i Form. Reprezentacja Słupna 
wywalczyła trzy złote medale (Eryka 
Golacik, Bartosz Kopłoński, Adrian 
Golacik), dwa srebrne (Adam Gola-
cik, Roksana Rucińska) i jeden brą-
zowy (Patryk Brzuski). 

 
LISTOPAD

Pod koniec miesiąca klub Hung–
Kueng–Sanda wybiera się na Mistrzo-
stwa Śląska w sztukach walki i form,  
a w przyszłym roku sam będzie orga-
nizatorem Mistrzostw Mazowsza. 

Emilia Adamkowska

Sport
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Dała temu dowód reprezentacja Gmi-
ny Słupno, zajmując drugie zaszczytne 
miejsce w VII Mazowieckim Turnieju 
Miast i Gmin w Bodzanowie. 

Wszystko przebiegało zgodnie z olim-
pijskim ceremoniałem - była defilada re-
prezentacji sportowych, którą poprowa-
dził Stefan Jakubowski, Wójt Gminy 
Słupno, odegrano hymn, przedstawiciele 
drużyn wciągnęli na maszt flagę, zapło-
nął olimpijski znicz, a przede wszystkim 
ślubowano, że zasady fair play będą prze-
strzegane. Kapitanem naszej drużyny był 
Adam Zbyszewski, kierownik hali spor-
towej w Słupnie. 

Konkurencji, w których brali udział 
zawodnicy było całe mnóstwo: siatków-
ka, ringo, biegi w workach, a nawet... 
rzut kaloszem. Liczyła się przede wszyst-
kim dobra zabawa. 

Słupno, jako jedyne, zaprezentowało 

Sport to zdrowie. Igrzyska czas zacząć. Czyli dla chcącego nic trudnego
profesjonalny program artystyczny. Przy-
gotowały go Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Święcieńcu Iza Tomaszewska, 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola  
w Słupnie Ewa Stańczak oraz nauczyciel-
ki z podstawówki w Święcieńcu i przed-
szkola w Słupnie. 

W realizacji widowiska wzięli udział 
uczniowie z terenu gminy, reprezentan-
ci szkół podstawowych i gimnazjum.  
Na szczególną uwagę zasługują jednak 
nasi wspaniali budowniczowie - mowa tu 
o przedszkolakach, które zaprezentowa-
ły wszystkim, jak wygląda plac budowy  
w Słupnie czyli szereg inwestycji, które 
są realizowane na terenie gminy. Malu-
chy przybyły pod opieką swoich opieku-
nek - cioć, od których każdego dnia - gdy 
rodzice są w pracy - dostają dużo ciepła  
i uśmiechów, serca i zrozumienia. 

Emilia Adamkowska

Sport
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Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Gminny biuletyn informacyjny - informator Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ,,Głos Słupna’’
adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel. (24) 267-95-81, e-mail: ug@slupno.eu

Redaguje: Emilia adamkowska, druk: Laser-Graf, Płock, tel. (24) 262-03-08
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Sport
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