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W słupnie potrzebny jest nowy żłobek                      
na 50 miejsc. Obecny nie jest w stanie pomieścić 
wszystkich chętnych dzieci
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Gmina musi rozwiązać problemy mieszkaniowe. 
Około 25 rodzin czeka na mieszkania gminne. 
Gdzie można je zbudować?

nasza gmina jest pięknym miejscem do życia, 
ale… no właśnie: co myślą i mówią o tym młodzi 
mieszkańcy

Numer konta Gminy Słupno
przypominamy, że jest nowy numer 
konta bankowego prowadzony dla do-
chodów Gminy słupno:

12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
w Banku BGŻ Bnp paribas sa

(sWiFt dla przelewów zagranicznych - 
GOpzpLpW).

Na ten numer należy kierować wszystkie 
wpłaty z tytułu: podatków i opłat lokal-
nych, opłat za wodę i ścieki, należności 
z tytułu opłaty adiacenckiej, opłat skar-
bowych, czynszów za lokale usługowe                 
i mieszkalne.(dok. str.6)

Co dalej z linią 115?
ponad 150 mieszkańców Górnego słupna, 
ponad 100 ze Święcieńca, ramutowa i Mi-
jakowa podpisało się pod petycją przeciw 
likwidacji połączeń autobusowych linii 
115. 
W związku z tym, iż Rada Gminy nie przy-
chyliła się do wniosku wójta o przesunię-
cie dodatkowych środków na kursowanie 
autobusu Mobilis linii 115, wójt Marcin Za-
wadka zmuszony był wypowiedzieć umo-
wę z firmą Mobilis. Okres wypowiedzenia 
kończy się w listopadzie tego roku co ozna-
cza, że w grudniu mieszkańcy północnych 
sołectw naszej gminy mogą zostać po-
zbawieni połączeń autobusowych. O skali 
niezadowolenia dodatkowo świadczy fakt, 
że mieszkańcy Barcikowa postanowili prze-
znaczyć cały fundusz sołecki na kursowa-
nie autobusu 115.
Pieniędzy na realizację umowy z Mobilisem 
zabrakło z dwóch powodów. Po pierwsze - 
na wniosek mieszkańców wójt gminy pod-
jął decyzję o wydłużeniu trasy przejazdu 
do Święcieńca oraz wprowadzeniu dwóch 
dodatkowych kursów na Winiary. To wy-
generowało dodatkowe koszty. Tymcza-
sem radni na sesji w styczniu zredukowali 
budżet na komunikację o 100 tys. zł i prze-
znaczyli te środki na budowę ul. Bohuna                 
w Nowym Gulczewie. W czerwcu wójt Mar-
cin Zawadka wnioskował o dodatkowe 260 
tys. zł na zapewnienie kursowania linii 115, 
radni natomiast zgodzili się na przesunięcie 
144 tys. zł, co oznacza, że do końca roku 
brakuje 116 tys. zł. 
Na kolejnej sesji Rady Gminy 25 lipca br. 
wójt zaproponował, aby na komunikację 
przesunąć środki z oszczędności. Jednak na 
to radni też nie wyrazili zgody. Od tamtej 
pory jeszcze raz wójt zwracał się do radnych 
z prośbą o dodatkowe środki, jednak jak do-
tąd bezskutecznie. 
- Wypowiedzenie umowy zawsze można 
cofnąć, wierzę, że radni właściwie odniosą 
się do potrzeb mieszkańców i do końca roku 
autobus linii 115 nadal będzie kursował – 
mówi Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno.

Zakończyły się spotkania, na których 
mieszkańcy gminy decydowali o podziale 
Funduszu Sołeckiego na 2017 r., a także 
zapoznawali się z zadaniami, które                            
z funduszu realizowane były w tym roku.                
W większości tych spotkań brał też udział 
wójt gminy Słupno Marcin Zawadka                     
w ramach organizowanych raz na kwartał 
wizyt u mieszkańców poszczególnych 
sołectw. 
Podczas spotkań z wójtem mieszkańcy 
mogli zapoznać się z aktualnymi 
sprawami, nad którymi pracuje włodarz 
gminy. Dotyczyły one przede wszystkim 
planowanych inwestycji drogowych, 
problemów z przesunięciem środków na 
koncepcję zwodociągowania i skanali- 
zo-wania gminy, a także najbardziej 
palącej sprawy, jaką jest brak pieniędzy na 
kursowanie do końca tego roku autobusu 
linii 115. Wójt Marcin Zawadka zadeklarował, 
że na kolejnych sesjach Rady Gminy nadal 
będzie prosił radnych o przesunięcie 
dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie 
komunikacji Mobilis. 
Mieszkańcy zdecydowali też o podziale 
funduszu sołeckiego na przyszły rok. 
Najczęściej wymieniane w tej kwestii 
potrzeby dotyczyły doposażenia świetlic 
wiejskich, organizacji pikników i zawodów, 
rozbudowy placów zabaw czy siłowni „pod 
chmurką”. 

SIEć WODOcIąGOWa I KaNaLIZacYJNa W GMINIE SŁUPNO

koncepcja – czyli jak zrobić, 
żeby było lepiej

zmiana w GOk-u

Mieszkańcy podzielili 
fundusz sołecki

Z dniem 3 października obowiązki dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s                             
w cekanowie pełni Renata Krawczyńska, 
która od marca 2015 r. pracowała jako in-
spektor ds. komunikacji społecznej i promo-
cji w Urzędzie Gminy Słupno.
Renata Krawczyńska jest absolwentką Wy-
działu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 
też Studium Pedagogiczne w Płocku oraz 
studia podyplomowe z zakresu PR w aka-
demii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Ma bogate doświadczenie dziennikarskie, 
w latach 1997-1999 była też rzecznikiem 
prasowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy            
w Płocku. Od 1999 do 2015 r. pracowała           
w PKN Orlen w biurze komunikacji korpora-
cyjnej jako redaktor naczelny magazynu we-
wnętrznego „Orlen ekspres” oraz kierownik 
Zespołu Mediów Wewnętrznych.
Jest autorką książki „Portrety płocczan” 
(części poświęconej Tadeuszowi Garlejowi, 
płockiemu lekarzowi), będącej częścią cyklu 
o życiu znanych i ważnych postaci w historii 
Płocka. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. 
z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
nowoczesnych strategii komunikacji, fi-
nansów przedsiębiorstw, roli menedżera w 
zarządzaniu zespołem, psychologii w ko-
munikacji, prawa prasowego, technik i stra-
tegii psychologii perswazji.
Prywatnie jest miłośniczką podróży, tu-
rystyki rowerowej i górskiej, interesuje ją 
szkolenie psów ratowniczych oraz techniki 
poszukiwań osób zaginionych.
Jest mężatką, ma dwie dorosłe córki.

Przewidywany rozwój infrastruktury i bu-
downictwa mieszkaniowego w naszej Gmi-
nie, wiąże się z pilną potrzebą analizy istnie-
jącego systemu wodno – kanalizacyjnego.
Dostępność, a także jakość wody przyczy-
nia się w znacznym stopniu do atrakcyjności 
inwestycyjnej i wzrostu gospodarczego na-
szego regionu. 
Na terenie naszej gminy sieci wodocią-
gowe oraz stacje uzdatniania wody były 
budowane bez wstępnego opracowania 
koncepcji zwodociągowania całej Gminy. 
Stąd pojawiające się po latach użytkowania 
istniejących wodociągów, stacji uzdatniania 
wody i pompowni wody, przy sukcesywnym 
rozwoju gminy, problemy z uzyskaniem 
odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, a co 
za tym idzie - problemy z dostarczeniem 
wody do wszystkich mieszkańców gminy 
oraz uzyskaniem jej  wysokiej jakości. Kon-
cepcja zwodociągowania gminy wskazałaby 
przede wszystkim na kierunkowe – docelo-
we pokrycie istniejącą oraz projektowaną 
siecią wodociągową obszaru całej Gminy. 
Na terenie gminy Słupno układ sieci wo-
dociągowej jest niekorzystny, z uwagi na 
brak możliwość awaryjnego przełączania 
poszczególnych miejscowości (wymagane 
połączenie wszystkich sieci w jeden wydaj-
ny system). Obecnie modernizacji technolo-
gii uzdatniania wody wymagają wszystkie 
cztery stacje uzdatniania wody (Słupno, 
Gulczewo, Bielino, Mijakowo). Również stan 
wyeksploatowanych urządzeń technolo-
gicznych oraz obiektów budowlanych wy-
maga prac modernizacyjnych. W pierwszej 
kolejności modernizacji wymaga SUW Gul-
czewo. Jest to stacja, na której wydajność 
studni nie jest w pełni wykorzystywana. 
Koncepcja powinna wskazywać jak zopty-
malizować hydraulikę całej sieci wodocią-
gowej z określeniem: długości wszystkich 
rurociągów, ich średnic, wydajności, rzęd-
nych linii ciśnień we wszystkich węzłach 
sieci, rozbiorów gospodarczo-bytowych 
i ochrony przeciwpożarowej. Wówczas 
można przystąpić do sukcesywnego pro-
jektowania i budowy lub modernizacji sta-
cji uzdatniania wody oraz odcinków sieci. 
Tymczasem efektem doraźnej budowy, 
nie poprzedzonej koncepcją rozwiązania 
docelowego, było wykonanie fragmentów 
sieci wodociągowych i zaopatrujących je                   
w wodę stacji uzdatniania wody, obejmują-
cych jedynie po kilka miejscowości. Istnieją-

ce rurociągi wodociągowe o różnej średnicy 
i brak rurociągów tranzytowych komplikują 
wydłużenie sieci i transport wody do kolej-
nych wsi. W okresie szczytowych rozbiorów 
wody w sezonie letnim taki układ sieci na 
znacznym obszarze Gminy może nie być            
w stanie zapewnić wymaganej ilości wody 
dla celów socjalno-bytowych i ochrony prze-
ciwpożarowej. To ostatnie jest niezwykle 
ważne, bo większość zasuw i hydrantów na 
sieci to tanie urządzenia słabej jakości co po-
woduje konieczność ich wymiany raz na 2-3 
lata. Bardzo często raz odkręcony hydrant 
czy zasuwa nie nadają się już do użytku. 
Obecnie na terenie gminy niesprawnych jest 

130 hydrantów i 20 zasuw. 
Przy modernizacji stacji uzdatniania wody 
nie uwzględniono wzrastającej na przestrze-
ni lat liczby mieszkańców – od 2006 roku 
liczba mieszkańców wzrosła o 1883 osoby 
(dane z USc). Nie uwzględniono również 
faktu, że miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego zmienił przeznaczenie 
wielu terenów rolnych na działki budowlane, 
które muszą zostać uzbrojone w sieć wodo-
ciągową. Nie przewidziano, że na terenach 
usługowych mogą powstać sale weselne, 
restauracje, hotele, usługi gastronomiczne, 
handlowe, budowlane. W ciągu  ostatnich 10 
lat powstały: „Perła Mazowsza”, „Dworek”, 
„Poniatowscy”, „Zajazd na Królewskiej”, 
pokoje gościnne – cekanowo, „DPD”, „Revi-
co”, stacja kontroli pojazdów wraz z myjnią 
„PETER-GUM”, „Truck-Service”, GOK, świe-

tlice wiejskie: Mirosław (WTZ), Miszewko 
– Strzałkowskie (zasilane z SUW Gulczewo); 
Zajazd Mazowsze, market „Gram”, przed-
szkole „Niezapominajka”, „Włoski Zakątek”, 
myjnia samochodowa; „Zielony Ogród”, 
osiedle „Polski Dom”, osiedle „Ptasia Pola-
na” (zasilane z SUW Słupno). 
Podobnie jak dla systemu wodociągowego, 
tak dla systemu kanalizacyjnego w Gminie 
Słupno budowę prowadzono bez wstępne-
go opracowania koncepcji skanalizowania 
gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz 
oczyszczalni ścieków powinna odbywać 
się na podstawie koncepcji, która wska-
załaby kierunki docelowe dla wypełnienia 

obowiązków określonych w przepisach pra-
wa, w tym założeń określonych dla Gminy 
Słupno w Krajowym Programie Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 
oraz określiłaby rodzaj kanalizacji i wielkość 
oczyszczalni ścieków. Koncepcja przede 
wszystkim powinna zweryfikować obszar 
aglomeracji oraz wyliczenie równoważnej 
liczby mieszkańców, przedstawić niezbęd-
ny zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnych 
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Słupno zgodnie z zało-
żeniami KPOŚK, określić koszty inwestycji 
i jej skutki finansowe dla Gminy Słupno                     
i jej mieszkańców. Przeprowadzenie analizy 
i stworzenie koncepcji inwestycji powoduje, 
że projektantowi zostają narzucone warun-
ki „brzegowe” inwestycji i musi on zaprojek-
tować to na czym nam zależy. 
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Wszystko co dobre 
zaczyna się w przedszkolu

z sesji rady GminyTRZY PYTaNIa DO…

edyty sobolewskiej, dyrektor Samorządowego 
Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie

W słupnie potrzebny jest 
nowy żłobek

pamiętajmy 
o sprawdzeniu kominów!

Gratuluję pani objęcia funkcji dyrektora 
przedszkola. Co spowodowało, że przy-
stąpiła pani do konkursu na to stanowi-
sko?
- W ubiegłym roku szkolnym kończyła się 
kadencja poprzedniej dyrektor Pani Ewy 
Stańczak, która poinformowała radę peda-
gogiczną, że nie będzie kolejny raz kandy-
dować na stanowisko dyrektora. Wówczas 
zaczęłam analizować swoje kompetencje 
i predyspozycje. Od 20 lat pracuję w tej 
placówce, znam środowisko. Uznałam, że 
moja dotychczasowa wiedza, zgłębiona 
dodatkowo podczas studiów podyplomo-
wych w zakresie zarządzania pozwoli na 
kierowanie przedszkolem w sposób spraw-
ny, innowacyjny, dla dobra dzieci, ich rodzi-
ców oraz wszystkich pracowników. Ponad-
to moi obecni współpracownicy utwierdzili 
mnie w przekonaniu, że powinnam podjąć 
wyzwanie. Dlatego właśnie zdecydowałam 
się wziąć udział w konkursie na dyrektora 
„Niezapominajki”. Otrzymałam wyróżnia-
jącą ocenę pracy, uzyskałam akceptację 
Komisji Konkursowej i od 1 września pełnię 
funkcję dyrektora.

jaka jest pani koncepcja rozwoju przed-
szkola, jakie zmiany pani planuje?
- W naszym przedszkolu działają określone 
mechanizmy funkcjonowania, które nadają 
placówce własny styl i charakter pracy. 
Dlatego uważam, że nie ma potrzeby 
przeprowadzania rewolucyjnych zmian,                                                                                                                      
a jedynie należy eliminować niedosko-
nałości i wzmocnić to, co dobrze 
funkcjonuje.
Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
przedszkola obejmuje perspektywę pięciu 
lat. Jest propozycją otwarta, ponieważ 

jestem gotowa na zmiany i sugestie.              
W najbliższym czasie skupię swe działania 
na realizacji jednego z punktów koncepcji 
tj. doposażeniu placu zabaw. Nasza 
placówka jest położona w pięknej lokalizacji 
i chcę te walory przyrodnicze wykorzystać 
optymalnie. Planuję zbudować altanę 
ogrodową, w której przy sprzyjającej 
pogodzie można będzie prowadzić zajęcia 
dydaktyczne oraz spożywać  posiłki. Myślę 
też o umieszczeniu paneli edukacyjnych 
- urządzeń rozwijających różnorodne 
umiejętności u dzieci oraz urozmaicających 
zabawę na placu, np. tablica do rysowania, 
zegar, tablica dźwiękowa, zamontowaniu 
huśtawki i karuzeli. Bardzo zależy mi na 
tym, aby wybudować „ścieżkę zmysłów” 
– konstrukcję, która pozwala odkrywać 
naturę poprzez dotyk. Kształtuje u dzieci 
zdolności wielozmysłowego odbierania 
bodźców zewnętrznych. 
W październiku, w ramach zaplanowa-
nej przeze mnie aktywizacji rodziców do 
współpracy z przedszkolem, rozpoczniemy 
akcję „Wędrująca książka”, która skierowa-
na jest właśnie do nich i dzieci, a ma na celu 
m.in. propagowanie czytelnictwa.
Jestem przekonana, że moje kompetencje, 
dobra współpraca z organem prowadzą-
cym, radą pedagogiczną i rodzicami, po-
zwolą w pełni zrealizować moje zamierze-
nia i spełnić oczekiwania rodziców naszych 
podopiecznych. 

jakie są pani marzenia zawodowe związa-
ne z przedszkolem?
- chciałabym, aby „Niezapominajka” była 
przedszkolem wspomagającym rodziców 
we wszechstronnym, indywidualnym 
rozwoju dziecka, dostosowującym metody 

pracy do jego potrzeb i możliwości, 
ukierunkowującym rozwój i wczesną 
edukację na pełne przygotowanie dziecka 
do podjęcia nauki w szkole. 
Moim marzeniem jest, aby nasi wycho-
wankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, 
twórczych o szerokich zainteresowaniach                 
i umiejętnościach. Żeby okres przedszkol-
ny na długo został w ich pamięci ze świa-
domością, że wszystko co dobre zaczęło 
się w naszym przedszkolu. Na szczęście 
mam przyjemność pracować z zespołem 
zaangażowanych i oddanych placówce lu-
dzi, którzy doskonale znają specyfikę pracy          
z dziećmi. Głęboko wierzę w to, że pomogą 
mi spełnić moje zawodowe marzenia. 

rk

radni konrad dobrosielski oraz piotr             
zalewski złożyli wniosek o wprowa-
dzenie do przyszłych planów inwesty-
cyjnych gminy słupno przedsięwzięcia, 
polegającego na wybudowaniu siedzi-
by nowego gminnego żłobka. Wynika 
to z faktu, że utworzony na podstawie 
uchwały rady Gminy z dnia 1 czerwca 
2015 r. gminny żłobek nie jest w stanie 
pomieścić wszystkich chętnych dzieci.
Magdalena Szochner – Siemińska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Słupnie, który jest administratorem 
żłobka przyznaje, że potrzeby są bardzo 
duże. 
- Ze żłobka w Słupnie korzysta obecnie 
18 dzieci, natomiast na liście rezerwowej, 
po rekrutacji przeprowadzonej w kwietniu 
tego roku, jest kolejnych 18 maluchów – 
mówi dyrektor GOPS-u. – Początkowo, 
czyli w 2015 roku, liczba miejsc w żłobku 
wynosiła 15, jednak od razu zwiększono 
ją do 18. Żłobek, który mieści się obecnie 

w pomieszczeniach samorządowego 
przedszkola „Niezapominajka” nie może 
już przyjąć więcej dzieci. 
W celu utworzenia żłobka wyremonto-
wane zostały i przystosowane do potrzeb 
dzieci sale przedszkolne. Więcej miejsca 
jednak w przedszkolu już nie ma. I nie bę-
dzie, bo reforma systemu edukacji zakłada 
utworzenie w przedszkolach większej licz-
by miejsc dla dzieci, które ukończyły 6 lat, 
a które – zgodnie z nowym prawem – nie 
będą już objęte obowiązkiem szkolnym. 
Do żłobka przyjmowane są dzieci z terenu 
gminy Słupno w wieku od 20 tygodnia 
życia do ukończenia 3 lat. To oznacza, że 
najmłodsze dzieci ze żłobka będą w nim 
przebywać jeszcze przez 16 miesięcy. 
Te, które odchodzą ze żłobka zwalniają 
miejsce dla przyjęcia nowych, zatem nie 
jest tak, że co roku żłobek ma 18 wolnych 
miejsc. Dlatego właśnie wydłuża się lista 
rezerwowa. 
Na podstawie umowy zawartej między 

rodzicami o kierownikiem żłobka, każdy                                                                                                      
z rodziców zobowiązany jest ponosić 
koszty pobytu dziecka w żłobku w wyso-
kości: 150 zł stałej opłaty miesięcznej, 
opłaty za każdy dzień pobytu oraz opłaty 
za dzienne wyżywienie dziecka. Żłobek 
mógłby być rozbudowany w porozumieniu 
z jedną z gmin ościennych, wymagałoby 
to jednak zmiany uchwały Rady Gminy 
Słupno o utworzeniu żłobka oraz 
podpisania stosownego porozumienia 
między gminami, jak również refundacji 
kosztów przez gminę, z której pochodzi 
dziecko (poza, oczywiście, opłatą rodzica).
- Z racji konieczności utworzenia 
większej liczby miejsc w gminnym żłobku                                  
w Słupnie oraz przeznaczenia pomiesz-
czeń, zajmowanych obecnie przez 
żłobek, na potrzeby przedszkola, zasadne 
jest rozpoczęcie prac projektowych 
związanych z budową na terenie gminy 
Słupno siedziby żłobka. Każdego roku 
rośnie liczba chętnych, uważam, że żłobek 
na 50 miejsc zaspokoiłby potrzeby dzieci 
z gminy Słupno i okolic – dodaje dyrektor 
Magdalena Szochner – Siemińska.                      
- W pełni popieram ten projekt, uważam 
bowiem, że każda inwestycja w dzieci jest 
inwestycją w przyszłość Gminy – mówi 
Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno.
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5 września w Urzędzie Gminy Słupno 
odbyła się Sesja Rady Gminy Słupno. 
Jednym z punktów porządku obrad był 
projekt uchwały zmieniający uchwałę 
budżetową Gminy Słupno na 2016 r. Pro-
jekt zakładał m.in. zwiększenie o kwotę 
50 000 zł planu wydatków z przezna-
czeniem na opracowanie koncepcji zwo-
dociągowania i skanalizowania gminy 
oraz zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł 
z przeznaczeniem na niezbędne rozli-
czenie zawartej umowy z Mobilis Group 
PKS w Płocku. Pomimo wyjaśnień Wój-
ta, że opracowanie takiej koncepcji po-
zwoli wskazać kierunkowe – docelowe 
pokrycie istniejącej oraz projektowanej 
sieci wodociągowej obszaru całej Gmi-
ny (połączenie wszystkich sieci w jeden 
wydajny system), dostosowanie stacji 
uzdatniania wody (w tym ujęć wody), 
radni z Komisji Budżetu i Rolnictwa zgło-
sili wniosek powodujący m.in. zdjęcie 
środków przeznaczonych na koncepcję 
wodno – kanalizacyjną oraz  transport 
zbiorowy. Warto w tym miejscu dodać, 
że wniosek Komisji był również niezgod-
ny z prawem (powodował niespójności 
między uchwałą budżetową a wielolet-
nią prognozą finansową). O zaistniałym 
fakcie informowała na sesji Skarbnik 
Gminy oraz prawnik. Mimo to większość 
radnych (9 „za“, 3 „przeciw“ 1 „wstrz“) 
przegłosowała wnioski zgłoszone przez 
Komisję Budżetu i Rolnictwa. Dopiero, 
gdy konsekwencją podjęcia niezgodnej 
z prawem uchwały było zagrożenie wy-
płaty zasiłków  w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej radni, którzy głoso-
wali w dniu 5 września br. za podjęciem 
uchwały sprzecznej z prawem, złożyli w 
dniu 19 września br. do Przewodniczącej 
Rady Gminy wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej w celu jej poprawy. 
Kolejnym punktem porządku obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Gminy. W tym miejscu należy 
przypomnieć, że 6 listopada 2015 r. Rada 
Gminy powołała komisję doraźną w celu 
opracowania  statutu gminy, w skład 
której weszli radni: Piotr Rzewuski, Jan 
Stefański, Krzysztof Łączyński, Katarzy-
na Garwacka oraz Marcin Petera. Projekt 
uchwały, z uwagi na istotną sprzeczność 
z prawem, nie uzyskał akceptacji prawni-
ka, o czym radni zostali szczegółowo po-
informowani na komisjach i ponownie na 
sesji. Mimo to dziesięcioma głosami „za“ 
uchwała została podjęta (w głosowaniu 
nie brali udziału radni: Piotr Zalewski, 
Konrad Dobrosielski, Tomasz Piórkowski, 
Janusz Szenk oraz Dariusz Kępczyński). 
Już dzisiaj wiadomo, że Wojewoda, z uwa-
gi na fakt, iż znaczna cześć zapisów pod-
jętej przez większość radnych uchwały 
naruszała obowiązujące ,prawo wszczął 
postępowanie w sprawie jej nieważności.
ciekawa sytuacja miała miejsce przy 
podejmowaniu uchwały w sprawie roz-
patrzenia skargi na Wójta Gminy Słup-
no. Treść jednego z paragrafów uchwały 
mówiła, że Rada uznaje skargę za za-

sadną z przyczyn określonych w uza-
sadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. Komisja Rewizyjna 
rozpatrująca skargę  takiego uzasadnie-
nia nie sporządziła. W konsekwencji nie 
wszyscy radni mogli w świadomy sposób 
uznać jej zasadność. Uchwała została 
podpisana przez Przewodniczącą Rady 
dopiero w ósmym dniu po jej podjęciu, co 
uniemożliwiło zrealizowanie ustawowe-
go obowiązku jej przekazania do organu 
nadzoru (art. 90 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym). co więcej, wtedy też „po-
jawiło się uzasadnienie”, którego nie było 
podczas podejmowania uchwały.
Następnym punktem porządku obrad 
była uchwała intencyjna w sprawie zo-
bowiązania Wójta do przygotowania 
projektu uchwały określającej zasady                   
i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów, z jakich mogą być 
wykonane. Uchwała ta miała zainicjować 
działania zmierzające do sporządzenia 
zasad i uporządkowania przestrzeni pu-
blicznej poprzez  m.in. wyeliminowanie 
nadmiaru reklam z krajobrazu Słupna, 
usunięcie nielegalnych urządzeń rekla-
mowe oraz ujednolicenie formy szyldów 
i reklam. Niestety, większość radnych nie 
była zainteresowana podjęciem tej inicja-
tywy. 
Ponadto Rada podjęła uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Słupno do realizacji przedsięwzię-
cia polegającego na przygotowaniu do 
realizacji, a następnie – w przypadku uzy-
skania współfinansowania ze środków 
finansowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020 – wspólnej reali-
zacji projektu pt. „Poprawa efektywności 
energetycznej i działań prośrodowisko-
wych dzięki wprowadzeniu systemów 
energii odnawialnej na terenie gmin 
partnerskich” oraz nadania nazwy ulicy 
we wsi Liszyno i Słupno. Przyjęła rów-
nież Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 
2015-2017 za 2015 r., oraz Sprawozdanie                                           
z realizacji Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii za 2015 rok.
Większość Rady (radni popierający Wójta 
demonstracyjnie opuścili obrady nie chcąc 
brać udziału w tego typu awanturach 
politycznych) przyjęła również stanowi-
sko w sprawie skierowania wniosków do 
organów nadzorczych, m.in do Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego,                                                       
o udzielenie informacji w związku z ujaw-
nionymi przez Komisję Rewizyjną rze-
komymi nieprawidłowościami. Już dziś 
wiemy, że wnioski skierowane do PINB-u 
zostały zwrócone Przewodniczącej Rady 
z uwagi na fakt, iż organem wykonaw-
czym Gminy jest Wójt.                              
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Rozpoczyna się sezon grzewczy - pa-
miętajmy o obowiązku wykonania 
przeglądów przewodów kominowych               
w naszych domach. co roku Państwowa 
Straż Pożarna odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów wywołanych przez 
urządzenia grzewcze, oraz kilka tysię-
cy wypadków związanych z zatruciem 
tlenkiem węgla.
W trosce o bezpieczeństwo zadbajmy          

o to, by przed sezonem grzewczym 
uprawniony kominiarz sprawdził stan 
instalacji w budynku.
Komin może być niezwykle groźny wów-
czas, gdy zapali się zalegająca w nim sa-
dza. Temperatura palącej się sadzy prze-
kracza 1000 stopni celsjusza! Taki stan 
jest wielkim zagrożeniem dla mieszkań-
ców, dlatego nie lekceważmy obowiązku 
kontroli przewodów kominowych.

Edyta Sobolewska (39 lat) jest ab-
solwentką Mazowieckiej Wyższej 
Szkoły Humanistyczno - Pedago-
gicznej w Łowiczu na kierunku pe-
dagogika rewalidacyjna. Ukończyła 
też studia podyplomowe w Szkole 
Wyższej im. Pawła Włodkowica       
w Płocku na kierunkach: pedagogika 
wczesnoszkolna z nauczaniem zin-
tegrowanym i wychowaniem przed-
szkolnym, oraz zarządzanie oświa-
tą. Brała udział w licznych kursach               
i szkoleniach dotyczących metod 
pracy z dziećmi, a także w kursie ję-
zyka migowego I stopnia.

„Głos słupna”, Biuletyn Gminy Słupno. Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, tel.: (24) 267 95 85,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
redaguje zespół
druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl
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piękne miejsce, ale…
dla każdego 
coś ciekawego

inwestycje w Gminie słupno w 2016 roku

sylwia kleczka, 19 lat, Liszyno
Dla mnie gmina Słupno jest pięknym miej-
scem i w przyszłości chciałabym bardzo 
tutaj zostać i zamieszkać z rodziną. We-
dług mnie największym minusem naszej 
gminy są drogi – dziurawe i wąskie – przez 
co trudno jest aktywnie spędzać czas, np. 
jeżdżąc na rowerze. Plusem jest zdecydo-
wanie to, że w naszej gminie jest spokoj-
nie, ludzie na pewno są tutaj bezpieczni, 
a szkoły dobrze funkcjonują. Jeśli chodzi 
o sesje Rady Gminy, które odbywają się w 
Urzędzie Gminy, kompletnie mnie to nie 
interesuje.

agata szmytka, 20 lat, Wykowo  
Jestem od roku na studiach w Toruniu i do 
Wykowa przyjeżdżam tylko na święta, 
więc nie za bardzo orientuję się w sytuacji 
w gminie. Mogę tylko powiedzieć, że nic 
mnie aż tak bardzo nie niepokoi i w przy-
szłości, po studiach, mogłabym zamiesz-
kać gdzieś w naszej gminie. 

dominika dondzik, 21 lat, sambórz
Gmina Słupno jest bardzo ładna – jako 
okolica – jednak ja tu długo miejsca nie 
zagrzeję, ponieważ z mężem wijemy sobie 
gniazdko w sąsiadującej gminie. Najwięk-
szym minusem gminy są bardzo dziurawe 
drogi, szczególnie na odcinku  Mijakowo 
– Święcieniec. Zauważyłam też, że radni 
Gminy nie potrafią się ze sobą dogadać           
i chcą nam zabrać najlepszy środek trans-

portu „115-tkę”, która potrzebna jest nie 
tylko młodym, ale i starszym ludziom, 
osobom bez prawa jazdy, bez samochodu, 
nie mających szans dostać się do miasta: 
do szkoły, pracy czy lekarza.

adrian trzciński, 24 lata, ramutowo
Funkcjonowanie gminy oceniam na plus. 
Widać, że coś się tutaj dzieje. Mamy żło-
bek, super orlik w Słupnie, w Święcieńcu 
postawione zostały bramki na boisku 
szkolnym, a nie było ich nigdy. Ulice na 
terenie gminy są czyste i zadbane. Wójt 
stara się, aby mieszkańcom żyło się lepiej 
i ma dla nas czas. Interesuję się tym, co 
dzieje się podczas sesji Rady Gminy i mu-
szę przyznać, że jest to jedyna rzecz, która 
trochę mnie martwi. 

julita Muratow, 21 lat, Liszyno
Moim zdaniem największą zaletą gminy 
jest jej położenie. Piękno natury i bliskość 
miasta. Niestety, razem z rodziną prze-
prowadzam się niedługo do Płocka. Moc-
no przeszkadza mi słabe połączenie ko-
munikacyjne z Płockiem oraz drogi i brak 
chodnika w Liszynie. Nie interesuję się 
tym, co dzieje się w gminie, ani polityką, 
ponieważ najzwyczajniej na świecie brak 
mi czasu.

Mieszkanka Gminy, 20 lat, słupno
Obecnie studiuję w Poznaniu i podejrze-
wam, że po studiach tam zostanę, ponie-

waż w naszej gminie nie ma większych 
perspektyw. Nigdy nie interesowałam 
się za bardzo tym, co dzieje się w gminie, 
ale jeśli miałabym coś zmienić to zorga-
nizowałabym więcej zajęć dodatkowych 
dla dzieci i dorosłych. Nie interesuję się 
tym, jakie tematy poruszane są na sesjach 
Rady Gminy, ale wolałabym, żeby Rada 
działała trochę sprawniej i współpraco-
wała z wójtem, np. w sprawie autobusów, 
ponieważ zarówno z KM jak i z PKS nr 115 
jest ostatnio sporo problemów i te prze-
siadki na pewno nie są zbyt komfortowe 
dla mieszkańców. Właśnie po tej sprawie 
poznać można, że coś nie gra między Radą 
a wójtem, a taka sytuacja na dłuższą 
metę na pewno nie przyniesie żadnych 
korzyści. 

Magdalena zych, 21 lat, ramutowo
Podoba mi się w naszej gminie i jak-
by była taka możliwość i znalazłabym             
w przyszłości gdzieś blisko pracę, to 
oczywiście chętnie bym tu zamieszkała 
na stałe. Wcześniej było trochę gorzej, 
tzn. był utrudniony dojazd komunikacją 
miejską i osobiście miałam problemy                      
z dojeżdżaniem do szkoły, ale teraz wi-
dzę, że cała sieć komunikacyjna została 
rozwinięta. To był chyba główny problem 
gminy, nie wspominając o dziurawych 
drogach (no ale gdzie ich nie ma?). Du-
żym plusem jest sama lokalizacja gminy, 
ponieważ znajduje się blisko dość spore-
go miasta, w dodatku jest dobry dostęp 
do szkolnictwa, opieki zdrowotnej czy 
nawet sklepów i biblioteki. Jeśli chodzi             
o sesje Rady Gminy, to szczerze mówiąc 
nie mam  obecnie za dużo czasu żeby się 
tym zajmować, zwłaszcza, że większość 
roku spędzam poza gminą. 

W tym roku szkolnym słupieńskie szkoły 
mają w programie bardzo bogatą ofertę 
dodatkowych zajęć dla uczniów, którzy 
chcą rozwijać swoje zdolności i pasje poza 
obowiązkowym programem nauczania. 
Dodatkowe zajęcia są prowadzone rów-
nież w przedszkolu.  - To bardzo ważne, 
szczególnie w gminach wiejskich, w których 
utrudniony jest dostęp do innych placówek, 

oferujących dzieciom możliwości rozwoju 
ich umiejętności – mówi Marcin Zawadka, 
wójt Gminy Słupno. – Zależy mi na tym, 
żeby uczniowie ze szkół w naszej gminie 
mieli takie same możliwości w tej dziedzi-
nie, jak ich koledzy z miasta.
Poniżej zamieszczamy pełen wykaz zajęć 
dodatkowych, przyznanych przez organ 
prowadzący w roku szkolnym 2016/2017.

Co młodzi mieszkańcy sądzą o naszej gminie? Jakie według nich są wady              
i zalety mieszkania tutaj? Czy mają zamiar w przyszłości zamieszkać w na-
szej gminie? Czy interesują się tym, co dzieje się na sesjach Rady Gminy?        
Co chcieliby zmienić? Zapytaliśmy o to kilka młodych osób. 

Lp. nazwa zajęć Częstotliwość
SZKOŁa PODSTaWOWa IM. aBP. aNTONIEGO JULIaNa NOWOWIEJSKIEGO 

W SŁUPNIE

1. Gimnastyka korekcyjna 3x w tygodniu

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 2x w tygodniu

3. Zajęcia z piłki nożnej 2x w tygodniu po 2 godz.

4. Koło j. angielskiego 4x w tygodniu

5. Koło twórczości 1x w tygodniu

6. Koło muzyczne 1x w tygodniu

7. Koło matematyczne 1x w tygodniu

8. Koło informatyczne 1x w tygodniu

9. Świetlica szkolna codziennie 630-745 i 1130-1630

10. Pedagog szkolny codziennie

11. Psycholog szkolny 3x w tygodniu

12. Logopeda szkolny 4x w tygodniu

13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4x w tygodniu

14. Język niemiecki 4x w tygodniu

15. Język francuski 3x w tygodniu

16. Rewalidacja 2x w tygodniu

SZKOŁa PODSTaWOWa IM. ZIEMI MaZOWIEcKIEJ W LISZYNIE

1. Zespół wokalny 2 x w tygodniu

2. Koło jęz. niemieckiego 2 x w tygodniu

3. Drużyna zuchowa 1 x w tygodniu

4. Gimnastyka korekcyjna 3 x w tygodniu

5. Koło taneczne 1 x w tygodniu

6. Koło jęz. angielskiego 3 x w tygodniu

7. Zajęcia ogólnorozwojowe 1 x w tygodniu

8. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 x w tygodniu

9. Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego 1 x w tygodniu

10. Zajęcia wyrównawcze z edukacji poloni-
stycznej i matematycznej 2 x w tygodniu

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 x w tygodniu

12. Terapia pedagogiczna 1 x w tygodniu

13. Terapia pedagogiczna z elementami 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 1 x w tygodniu

14. Zajęcia logopedyczne 3 x w tygodniu

SZKOŁa PODSTaWOWa IM. MaŁEGO POWSTaŃca W ŚWIĘcIEŃcU

1. chór 1 x w tygodniu

2. SKS 3 x w tygodniu

3. Zajęcia sportowe 1 x w tygodniu

4. Zajęcia artystyczne 2 x w tygodniu

5. Mali odkrywcy 2 x w tygodniu

6. Warsztaty kreatywne 1 x w tygodniu

7. Koło jęz. angielskiego 2 x w tygodniu

8. Koło matematyczne 1 x w tygodniu

9. Zajęcia wyrównawcze 5 x w tygodniu

10. Logopedia 5 x w tygodniu

11. Zajęcia rewalidacyjne 1 x w tygodniu

12. Pedagog szkolny 4 x w tygodniu

SaMORZąDOWE PRZEDSZKOLE „NIEZaPOMINaJKa” W SŁUPNIE

1. Taniec towarzyski 1 x w tygodniu

2. Zajęcia capoeiry 1 x w tygodniu

GIMNaZJUM IM. KRZYSZTOFa KaMILa BacZYŃSKIEGO W SŁUPNIE

1. Warsztaty „Bezpieczny pies – bezpieczne 
dziecko” 1 x w tygodniu

2. Warsztaty krajoznawczo - regionalne 1 x w tygodniu

3. Warsztaty kulturowo - literackie 1 x w tygodniu

4. chór szkolny 1 x w tygodniu

5. Taniec 1 x w tygodniu

6. Koło filozoficzne 1 x w tygodniu

7. Zajęcia z native – speakerem 1 x w tygodniu

8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ze 
wszystkich przedmiotów 19 godzin w tygodniu

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
przedmiotowe 13 godzin w tygodniu

to, czego nie widzicie to, co możecie zobaczyć

Zlecono wykonanie 8 projektów technicznych budowy ulic.

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowych budowy oświetlenia ulicznego w m. ceka-
nowo (ul. Tęczowa, ul. Letnia, ul. Malownicza, ul. Biedronki, 
ul. Stokrotki, ul. Lawendowa, ul. Fiołkowa), Gulczewo (Gul-
czewo 1a w kierunku ul. Rogozińskiej), Słupno (ul. Sezamo-
wa, ul. Brzozowa), Nowe Gulczewo (ul. Husarska, Sarmacka, 
Przesmyk, Podbipięty, Zbrojowa, Kamienna), Borowicz-
ki–Pieńki (ul. Pszczela) i Miszewko-Stefany (droga gminna           
Nr 291235W na odc. od posesji nr 8 do 10 oraz droga gminna 
Nr 291240W na odc. od posesji nr 3 do 17).

W zakresie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitar-
nych zaprojektowano: 71,50 mb – 10 szt. przyłączy kanaliza-
cyjnych w granicy pasa drogowego 
w miejscowościach Bielino, cekanowo, Liszyno, Nowe Gul-
czewo, Rydzyno, Słupno; 2 405 mb sieci wodociągowej                    
w miejscowościach Bielino, Mijakowo, Rydzyno, Słupno, 
Nowe Gulczewo; 1 635 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego 
w miejscowościach Bielino, Borowiczki – Pieńki, cekanowo, 
Nowe Gulczewo, Słupno.

Zlecono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wy-
kowo (od posesji nr 91 do 3a), Słupno (ul. Jaworowa, Magno-
liowa, Jaglana, Gryczana wraz z oświetleniem pętli autobuso-
wej przy ul. Młynarskiej) oraz Nowe Gulczewo 
(ul. Basztowa).

Wykonano nakładki asfaltowe na 4 drogach( ok. 4500 m2),

Wykonana naprawy 10 ulic destruktem (ok 13 000 m2)

Wykonano utwardzenia 5 dróg kruszywem (ok 4400m2)
Wykonano w Samborzu drogę z gruzu betonowego                          
(ok 2000m2)

Zamontowano 44 szt. lamp oświetlenia ulicznego na istnie-
jących słupach elektroenergetycznych w miejscowości Ry-
dzyno, Nowe Gulczewo, Święcieniec, Stare Gulczewo, Sam-
bórz, Liszyno, Bielino, Słupno, Wykowo, Miszewko-Stefany 
i Mirosław.

Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie hy-
brydowego oświetlenia ulicznego przy ul. Jasnej w Słupnie. 

Zamontowano 13 szt. wiat przystankowych wraz z utwar-
dzeniem terenu pod wiatami na terenie sołectwa Słupno, 
Liszyno i Barcikowo. 
Zamontowano lampy oświetleniowych typu LED na elewa-
cji budynku Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca               
w Święcieńcu.

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bielinie.

W zakresie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitar-
nych wybudowano: 3 076mb sieci wodociągowej w miej-
scowościach Borowiczki – Pieńki, cekanowo, Liszyno, Nowe 
Gulczewo, Słupno; 1 163mb sieci kanalizacji sanitarnej,                              
w tym 1 028,40 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                                                                                                                           
i 135 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowo-
ściach Borowiczki – Pieńki, cekanowo, Liszyno, Nowe Gul-
czewo; 2 szt. przepompowni ścieków sanitarnych w miej-
scowości Borowiczki – Pieńki; 322 mb – 60 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego w miejscowo-
ściach Bielino, Borowiczki – Pieńki, cekanowo, Liszyno, Nowe 
Gulczewo, Rydzyno, Słupno.
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Hołd dla założycieli 
Ochotniczej straży pożarnej 
w Święcieńcu

SYLWETKI RaDNYcH

Człowiek z pasją

O przygotowaniu i doświadczeniu za-
wodowym
Na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie ukończyłem studia magisterskie      
z zakresu ekonomii i audytu. Uzy-
skałem też uprawnienia audytorskie                                                                           
w International Register of certyfi ca-
ted auditors w Londynie. Po ukończe-
niu studiów zacząłem pracę w Londyń-
skiej Instytucji Finansowej Hongkong 
and Shanghai Banking corporation, 
następnie w PKN Orlen i WBK w dzia-
łach fi nansowo - kontrolnych. W Ra-
dzie Gminy Słupno jestem przewod-
niczącym Komisji Oświaty, Polityki 
Społecznej i Bezpieczeństwa. Pełnię 
także funkcję eksperta NSZZ „Solidar-
ność” RI do konsultacji ustaw w Sejmie 
RP. Z zamiłowania oraz wykształcenia 
jestem ekonomistą w zakresie: spra-
wozdań fi nansowych, audytu, kontroli 
fi nansowej, funduszy inwestycyjnych, 
analiz fi nansowych, kontraktów termi-
nowych, FOREX (Foreign Exchange), 
Giełdy Papierów Wartościowych.

O tym, dlaczego został radnym
Radnym zostałem właściwie przez 
przypadek, dzięki namowie dwóch klu-

czowych dla mnie osób: 
Dariusza Sułka oraz To-
masza Kolczyńskiego. 
Dziś serdecznie im za 
to dziękuję. W ostat-
niej chwili zgodziłem się 
kandydować na radne-
go i odniosłem sukces. 
Oczywiście szybko odna-
lazłem się w nowej roli; 
za cel postawiłem sobie 
służbę mieszkańcom 
oraz pokazywanie przede 
wszystkim prawdy oraz 
szerzenia dobra. Trady-
cja polityczna w mojej 
rodzinie została zapo-
czątkowana przez anto-
niego Zalewskiego, który 
prowadził intensywną 
działalność społeczną 
w różnych instytucjach 
o zasięgu lokalnym oraz 
ogólnokrajowym. Jako 
aktywny działacz spo-

łeczny stał się niewygodny dla nowej 
władzy i w 1945 roku został bestialsko 
zamordowany przez UB w bramie swo-
jego gospodarstwa w cekanowie. Dziś 
mam bardzo podobną sytuację. Jestem 
także niewygodny dla poprzedniej wła-
dzy, ponieważ w interesie mieszkańców 
działam na szczeblu lokalnym i ogól-
nopolskim, staram się mówić prawdę           
o tym, co złego się działo przez te lata 
w naszej gminie. Takie działanie ma 
swoją cenę: zdarzało się, że otrzymy-
wałem pogróżki, a często nieznajome 
osoby obserwowały w nocy mój dom.

O tym, co się zmienia w gminie
Od początku mojej kadencji, czyli 
od 2015 roku, nastąpiło dużo zmian               
w dobrym kierunku. Powstał bardzo 
nowoczesny żłobek dla naszych naj-
młodszych mieszkańców, jest orlik 
lekkoatletyczny z kortami tenisowymi, 
boiskiem do koszykówki oraz siatków-
ki, utwardzane i naprawiane są drogi. 
Osoby najbardziej potrzebujące dostają 
pomoc, za co w tym miejscu chcę po-
dziękować dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pani Magdalenie 
Szochner – Siemińskiej za kawał dobrej 
pracy w tym zakresie. GOPS dba o po-

trzebujących, na czym z kolei mnie, jako 
wieloletniemu wolontariuszowi, bardzo 
zależy ponieważ pomoc oraz szerzenie 
dobra dla innych jest dla mnie najważ-
niejszym działaniem społecznym.
W imieniu Komisji Oświaty dziękuje 
panu dyrektorowi Gimnazjum Mariu-
szowi Krysiakowi za zaangażowanie 
oraz wniesienie nowych rozwiązań, 
dzięki którym nasze Gimnazjum po eg-
zaminie gimnazjalnym jest w czołówce 
województwa. Pan dyrektor jest także 
bardzo dobrze oceniany przez miesz-
kańców, których dzieci uczęszczają do 
szkoły. Świadczy to o bardzo wysokim 
profesjonalizmie oraz normalnym po-
dejściu do ludzi, za co dyrektorowi ser-
decznie dziękuję  Jednocześnie zapew-
niam, iż dzięki tak dobrej współpracy 
komisji oświaty z panem dyrektorem 
nasze Gimnazjum, a już w przyszłości 
szkoła podstawowa, będzie liderem!
W cekanowie od 2015 roku powstała si-
łownia plenerowa oraz ogrodzony plac 
zabaw dla dzieci z boiskiem do siatków-
ki sfi nansowany w 100 % ze środków 
urzędu Gminy Słupno, nad którymi 
głosowaliśmy jako radni w ramach za-
dania pn. fundusz sołecki. Prowadzone 
są także na różnych poziomach zaję-
cia z języka angielskiego dla dorosłych 
oraz zabawy z językiem angielskim dla 
dzieci. Był to mój priorytetowy pomysł, 
który objął nie tylko cekanowo, ale                                                      
i inne miejscowości w Gminie Słupno. 
W GOK-u w cekanowie mamy także 
mnóstwo innych ciekawych zajęć, na 
które  serdecznie zapraszam, ponie-
waż te inicjatywy właśnie mają służyć 
mieszkańcom.
W moim okręgu wyborczym jest jesz-
cze sporo do zrobienia m.in. wybu-
dowanie nowej kanalizacji na końcu 
ul. Królewskiej w kierunku Miszewka, 
projekt dotyczący ul. Północnej, utwar-
dzenie oraz oświetlenie ul. Fiołkowej, 

poszerzenie oraz utwardzenie drogi 
dobiegającej do pobliskich łąk, załata-
nie ubytków na drogach: Mazowieckiej, 
Królewskiej, ceglanej, Północnej, zmo-
dernizowanie przepustu, który stwa-
rza niebezpieczeństwo (ul. Królewska             
z Mazowiecką), poprawienie kostki bru-
kowej na chodniku (ul. Wiejska), prace 
nad projektem oświetlenia ul. Płockiej, 
budowa ulic: Mazowiecka, Królewska, 
Północna. 

O misji samorządowca 
W przyszłorocznym budżecie Komisja 
Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpie-
czeństwa, której jestem przewodniczą-
cym, złożyła wnioski dotyczące: opra-
cowania koncepcji zwodociągowania                         
i skanalizowania gminy Słupno, budo-
wy nowego żłobka, ponieważ w tym, 
który udało nam się przeforsować na 
sesjach i otworzyć w ubiegłym roku już 
brakuje miejsc, budowy mieszkań so-
cjalnych dla rodzin, które są w ciężkiej 
sytuacji materialnej. apeluję jednocze-
śnie do radnych z PSL -u o opamiętanie 
się oraz zagłosowanie za sprawami 
ważnymi dla mieszkańców, pomijając 
wszelkie podziały polityczne. Jako rad-
ni musimy służymy przede wszystkim 
społeczności naszej gminy. W moim 
okręgu wyborczym wprowadzam do 
budżetu na rok 2017 budowę ul. Mazo-
wieckiej, pod którą podpisało się ok. 60 
mieszkańców, budowę III etapu ul. Kró-
lewskiej oraz oświetlenia ul. Płockiej 
wraz z chodnikiem dla pieszych.
Bardzo ważnym celem w mojej kadencji 
jest obniżenie jeszcze bardziej opłaty 
adiacenckiej, ponieważ w mojej ocenie 
jest ona stanowczo za wysoka tym 
bardziej, iż są gminy w powiecie, gdzie 
ta opłata wynosi 0%, natomiast u nas 
40%. Oczywiście o wysokości tej opła-
ty w decydują radni. Należy ją obniżyć 
i to znacznie. Oceniam tą stawkę jako 

grabieżczą, uderzającą przede wszyst-
kim w mieszkańców. 

O pracy eksperta w sejmie rp
co ciekawe, praca w parlamencie jest 
spokojniejsza niż ta w samorządzie lo-
kalnym. Stanowczo przeciwstawiam 
się obecnie porozumieniu Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), którego głównym celem jest 
utworzenie strefy wolnego handlu po-
między Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską. Porozumienie to zniesie cła 
na importowanie produkty z USa, co     
w konsekwencji spowoduje  zalanie pol-
skiego rynku żywnością modyfi kowaną 
genetycznie (GMO), a może nawet spo-
woduje, że produkcja żywności w Polsce 
przestanie być opłacalna. Jeśli zostanie 
podpisane istnieje groźba utraty su-
werenności państw i oddanie znacznej 
części władzy w ręce wielkich korpora-
cji, czemu jestem bardzo przeciwny.
Obecnie pracuję nad bardzo dużym pro-
jektem w zakresie nowych rozwiązań 
związanych  ze zmniejszeniem bezro-
bocia, poprawy dochodowości na wsi 
oraz przede wszystkim polskiej najwyż-
szej jakości żywności. Mam nadzieję, że 
efekty mojej pracy będą zauważalne 
nie tylko w gminie Słupno i wojewódz-
twie mazowieckim, ale także w kraju.
 
O swoich zainteresowaniach 
Mam trzy pasje: kick-boxing, który 
uprawiam czynnie od 17 lat, paintball 
(moja drużyna Ranger Warsaw jest ak-
tualnym Mistrzem Polski 2016), oraz 
grę na skrzypcach. 
Jestem wielkim miłośnikiem zwierząt, 
a szczególnie mojego ukochanego la-
bradora  aliego. Sporo także podróżuje 
zwiedziłem min: chiny, afrykę, część 
Europy Zachodniej oraz Wschodniej.

Opr. rk

Od urodzenia  mieszkam w Cekanowie, z którym jestem związany 
od najmłodszych lat. Po objęciu mandatu radnego zacząłem bardzo 
mocno pracować dla społeczności lokalnej. 

Piotr Zalewski 

>>

informacje z gminy

W niedzielę, 11 września br., na cmen-
tarzu w Święcieńcu została odsłonięta 
tablica upamiętniająca zamordowanych                      
w niemieckim obozie koncentracyjnym   
w Mauthausen – Gusen: Witolda Tar-
nowskiego, Leonarda Lipko (nauczyciela)                
i Jana Szewczykiewicza (kierownika szkoły            
w Święcieńcu). Wszyscy byli założycielami 
tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej      
w 1924 r.
Inicjatorem upamiętnienia ich nazwisk jest 
Witold cybulski, honorowy prezes OSP       
w Święcieńcu, natomiast fundatorem ta-
blicy – Urząd Gminy Słupno.
- Ludzie wymienieni na tablicy, przed którą 
właśnie stoimy, od dawna zasługiwali na 
zachowanie ich w zbiorowej pamięci. Zapi-
sanie ich nazwisk na kartach historii Gminy 
Słupno to nasz moralny obowiązek. Je-
stem dumny, że jako gospodarzowi Gminy 

udało mi się go spełnić – powiedział wójt 
Marcin Zawadka po odsłonięciu tablicy. 
Towarzyszyli mu w tym przewodnicząca 
Rady Gminy Elżbieta Kuchta oraz pre-
zes OSP w Święcieńcu Hubert Grzybow-
ski, którzy wspólnie z wójtem złożyli też 
kwiaty i zapalili znicze. Witold cybulski ze 
względu na stan zdrowia nie mógł osobi-
ście wziąć udziału w ceremonii, odczytany 
został jednak jego list do uczestników.
Uroczystość poprzedziła msza święta 
w intencji pomordowanych odprawiona 
przez proboszcza parafi i Święcieniec ks. 
Waldemara Obrębskiego, który następnie 
poświęcił pamiątkową tablicę.
Wydarzenie miało bardzo uroczysty 
charakter, odbyło się w asyście pocztów 
sztandarowych jednostek OSP z terenu 
gminy oraz przy akompaniamencie Gmin-
nej Strażackiej Orkiestry Dętej.
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 WYJąTKOWE UROcZYSTOŚcI

sztandar dla szkoły 
podstawowej w Liszynie

Uroczystości z okazji jubileuszu 
60-lecia powstania Osp słupno

psycholog pomoże rozwiązać problemy

przyłącz się do wspólnej zabawy! dla miłośników tańca towarzyskiego

Harmonogram zajęć
Gminnego Ośrodka 
Kultury Słupno 
z/s w Cekanowie

Więcej informacji: Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie ul. 
Królewska 28A 09-472 Słupno 

tel. (24) 386-27-56 
www.gok.slupno.eu                e-mail: gokslupno@wp.pl 

Harmonogram	zajęć	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

	
Dzień	 Zajęcia	 Godzina	 Miejsce	odbywających	

się	zajęć	
Hip	–	Hop	oraz	Break	Dance	(grupa	początkująca)	 15.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Liszynie	
Judo	 16.00‐17.30	 Hala	Sportowa	w	Słupnie	

Zumba	dla	dzieci	z	elementami	gimnastyki	korekcyjnej	 16.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Muzyczne	(perkusja)	 17.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Klub	miłośników	historii	i	tradycji	gminy	Słupno	 17.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Fotograficzne	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Taniec	nowoczesny	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Poniedziałek	

Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Miszewku	Strzałkowskim	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Barcikowie	
Pozalekcyjne	 15.00‐18.00	 Świetlica	Wiejska	w	Wykowie	

Muzyczne	(gitara)	 16.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zabawy	j.	angielskim	 16.30‐17.30	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zumba	dla	dorosłych	 17.45‐18.45	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Wtorek	

Zespół	artystyczny	„18	lat	plus	VAT”	 18.30‐20.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Rydzynie	
Pozalekcyjne	 15.00‐18.00	 Świetlica	Wiejska	w	Wykowie	

Judo	 16.00‐17.30	 Hala	Sportowa	w	Słupnie	
Wokalne	 16.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Zumba	dla	dzieci	z	elementami	gimnastyki	korekcyjnej	 16.30‐17.30	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 Świetlica	Wiejska	w	Barcikowo	
Taniec	nowoczesny	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	początkująca)	 18.30‐19.30	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Środa	

Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Miszewku	Strzałkowskim	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Budowanie	wizerunku	 15.40‐16.40	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Muzyczne	(keyboard)	 16.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	średniozaawansowana)	 17.55‐18.55	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zumba	dla	dorosłych	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Borowiczkach‐Pieńkach	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	zaawansowana)	 19.00‐20.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Czwartek	

Aerobik	dla	dorosłych	 20.00‐20.50	 Świetlica	Wiejska	w	Bielinie	
Hip	–	Hop	oraz	Break	Dance	(grupa	zaawansowana)	 15.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Plastyka	 16.00‐19.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Orkiestra	 16.00‐20.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	Piątek	

Mażoretki	 17.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
	
	

Więcej	informacji:	Gminny	Ośrodek	Kultury	Słupno	z/s	w	Cekanowie	ul.	Królewska	28A	09‐472	Słupno		
tel.	(24)	386‐27‐56		

www.gok.slupno.eu																e‐mail:	gokslupno@wp.pl		

Harmonogram	zajęć	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

	
Dzień	 Zajęcia	 Godzina	 Miejsce	odbywających	

się	zajęć	
Hip	–	Hop	oraz	Break	Dance	(grupa	początkująca)	 15.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Liszynie	
Judo	 16.00‐17.30	 Hala	Sportowa	w	Słupnie	

Zumba	dla	dzieci	z	elementami	gimnastyki	korekcyjnej	 16.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Muzyczne	(perkusja)	 17.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Klub	miłośników	historii	i	tradycji	gminy	Słupno	 17.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Fotograficzne	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Taniec	nowoczesny	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Poniedziałek	

Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Miszewku	Strzałkowskim	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Barcikowie	
Pozalekcyjne	 15.00‐18.00	 Świetlica	Wiejska	w	Wykowie	

Muzyczne	(gitara)	 16.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zabawy	j.	angielskim	 16.30‐17.30	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zumba	dla	dorosłych	 17.45‐18.45	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Wtorek	

Zespół	artystyczny	„18	lat	plus	VAT”	 18.30‐20.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Rydzynie	
Pozalekcyjne	 15.00‐18.00	 Świetlica	Wiejska	w	Wykowie	

Judo	 16.00‐17.30	 Hala	Sportowa	w	Słupnie	
Wokalne	 16.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Zumba	dla	dzieci	z	elementami	gimnastyki	korekcyjnej	 16.30‐17.30	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 Świetlica	Wiejska	w	Barcikowo	
Taniec	nowoczesny	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	początkująca)	 18.30‐19.30	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Środa	

Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Miszewku	Strzałkowskim	
Pozalekcyjne	 15.00‐17.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Budowanie	wizerunku	 15.40‐16.40	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Muzyczne	(keyboard)	 16.00‐18.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	średniozaawansowana)	 17.55‐18.55	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Aerobik	dla	dorosłych	 18.00‐18.50	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Zumba	dla	dorosłych	 18.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
Aerobik	dla	dorosłych	 19.00‐19.50	 Świetlica	Wiejska	w	Borowiczkach‐Pieńkach	

J.	angielski	dla	dorosłych	(grupa	zaawansowana)	 19.00‐20.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	

Czwartek	

Aerobik	dla	dorosłych	 20.00‐20.50	 Świetlica	Wiejska	w	Bielinie	
Hip	–	Hop	oraz	Break	Dance	(grupa	zaawansowana)	 15.00‐17.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	

Plastyka	 16.00‐19.00	 Świetlica	Wiejska	w	Słupnie	
Orkiestra	 16.00‐20.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	Piątek	

Mażoretki	 17.00‐19.00	 GOK	Słupno	z/s	w	Cekanowie	
	
	

Więcej	informacji:	Gminny	Ośrodek	Kultury	Słupno	z/s	w	Cekanowie	ul.	Królewska	28A	09‐472	Słupno		
tel.	(24)	386‐27‐56		

www.gok.slupno.eu																e‐mail:	gokslupno@wp.pl		

19 września br. obyła się doniosła uroczy-
stość nadania sztandaru Szkole Podsta-
wowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. 
Rozpoczęła się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym św. Marcina w Słupnie, podczas 
której ksiądz Rafał Gutkowski dokonał 
poświęcenia sztandaru. Po mszy świę-
tej,  w sali gimnastycznej, w której zebrali 
się licznie przybyli uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście, nastąpiła 
część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych i hymnie państwowym, 
Pani Jolanta Borowska, która prowadziła 
całą uroczystość, przywitała uczestników 
oraz podziękowała wszystkim zaangażo-
wanym osobom, a przede wszystkim dar-
czyńcom za współpracę i wsparcie.
Najbardziej podniosłym momentem było 
przekazanie nowego sztandaru przez wójta 

gminy Marcina Zawadkę oraz poczet sztan-
darowy rodziców na ręce dyrektor Wandy 
Urbaniak, która z kolei przekazała go repre-
zentacji uczniów Szkoły Podstawowej w Li-
szynie, stanowiących poczet sztandarowy. 
Uczniowie z dumą dokonali prezentacji no-
wego sztandaru wszystkim uczestnikom 
uroczystości oraz w imieniu wszystkich 
uczniów złożyli uroczystą przysięgę.
awers sztandaru zdobi godło Rzeczpospo-
litej Polskiej – orzeł w koronie, na rewersie 
zaś widnieją dumne słowa Władysława 
Broniewskiego „Uczyli mnie polskiej mowy 
ludzie stąd”. Od tej pory poczet sztandaro-
wy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazo-
wieckiej będzie godnie i z dumą reprezento-
wać szkołę w czasie uroczystości miejskich 
i lokalnych.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego 
w Słupnie odbyły się uroczystości z okazji 
jubileuszu 60-lecia powstania słupieńskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po mszy, w której wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz gminy: wójt Marcin 
Zawadka oraz zastępca wójta agniesz-
ka Ruclak, a także przewodnicząca Rady 
Gminy Elżbieta Kuchta i radni, na placu 
przy kościele w Słupnie, w asyście strażac-
kich pocztów sztandarowych wyróżnieni 
strażacy odbierali odznaczenia, odznaki        
i dyplomy. Wyróżnienie otrzymała rów-
nież Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
której członkowie obchodzili swój mały 
jubileusz 10-lecia istnienia. Marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego adam Struzik 
uhonorował jednostkę OSP Słupno meda-

lem Pro Masovia.
Następnie strażacy i zaproszeni goście 
przemaszerowali do remizy OSP, gdzie 
wójt gminy Marcin Zawadka uroczyście 
odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą 
strażakom ze Słupna, z pięknym mot-
tem Jana Pawła II: „Ogromnie wiele zależy 
od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę 
swojego życia, swojego człowieczeń-
stwa”. Wspólnie z przewodniczącą Rady 
Gminy Elżbietą Kuchtą wójt przeciął wstę-
gę przed nowym garażem OSP. Na elewa-
cji garażu umieszczona została figura św. 
Floriana, patrona strażaków.
Po uroczystości goście wpisywali się do 
księgi pamiątkowej, a później skorzystali   
z przygotowanego na tę okazję poczę-
stunku.

Sylwia Kwiatkowska, psycholog Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Słup-
nie, zaprasza na dyżury w roku szkolnym 
2016/2017. Dyżury odbywają się w szko-
łach na terenie gminy Słupno (w szkołach 
podstawowych w Święcieńcu, Słupnie, 
Liszynie, w gimnazjum, przedszkolu Nieza-
pominajka oraz Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej).
Harmonogram:
SP Liszyno - poniedziałki 10.30-12.30;
SP Słupno - poniedziałki 14.30-16.00;
GOPS - wtorki 12.30-15.00;

Gimnazjum Słupno- środy 13.30-15.30;
SP Święcieniec - czwartek 13.30-15.30;
Przedszkole Niezapominajka – dyżur dla 
rodziców w pierwszy piątek miesiąca         
12.30-16.30.
Oferta jest skierowana do osób dorosłych, 
dzieci i młodzieży. Mogą z niej skorzystać 
wszyscy, którzy:
•	 szukają wsparcia psychologicznego            

w trudnych sytuacjach;
•	 chcą efektywnie rozwiązywać swoje 

problemy;
•	 mają problemy wychowawcze z dziećmi 

(zaburzenia zachowania, fobia społecz-
na, szkolna itp.);

•	 mają problemy rodzinne lub małżeńskie;
•	 nie potrafią poradzić sobie ze stresem, 

lękiem;
•	 potrzebują interwencji kryzysowej (cho-

roba, śmierć bliskiej osoby, rozwód, utra-
ta pracy itp.);

•	 chcą zadbać o rozwój osobisty.
spotkania z psychologiem są bezpłatne. 
W innych dniach lub godzinach mogą 
być ustalane indywidualnie pod nr tel.              
507 432 489.

Zespół artystyczny 18 lat plus VaT serdecz-
nie zaprasza nowych członków, w szczegól-
ności Panów, do wspólnej zabawy i muzyko-

wania! Wystarczy, że lubisz śpiewać i chcesz 
aktywnie spędzić wolny czas. Przyjdź na pró-
by odbywające się we wtorki w godz. 18.30 – 

20.00 w świetlicy wiejskiej w Słupnie. Więcej 
informacji uzyskasz pod numerem 24-386-
27-55/56 bądź email - gokslupno@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w ce-
kanowie prowadzi nabór na KURS TaŃca 
TOWaRZYSKIEGO. Wszystkie zaintereso-
wane osoby proszone są o kontakt pod nu-
merem telefonu: (24) 386 – 27 – 55/56. Za-

jęcia ruszą od listopada i będą odbywały się     
w czwartki w godz. 18.00 – 19.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Słupno z/s w cekano-
wie w zamian za zajęcia zumby. Zapraszamy 
serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Ksiądz Rafał Gutkowski poświęcił sztandar.
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Z PRaWEM Na cO DZIEŃ

zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie cywilnym

w gminie

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy – kodeks cywilny, ustawy 
– kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (dz. U.                   
z 7 września 2015, poz. 1311) wprowa-
dza do naszego porządku prawnego 
liczne i istotne zmiany. przedmiotem 
omawianej nowelizacji są również, 
m.in., ustawy: prawo o adwokaturze, 
ustawa o radcach prawnych i prawo    
o notariacie, jednak najobszerniejszą 
część stanowią przepisy nowelizują-
ce procedurę cywilną, w tym przepisy 
zmierzające do dalszej informatyzacji 
tego postępowania. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu rzą-
dowego, zasadniczym celem projektu, 
obejmującego zmiany w przepisach nor-
mujących postępowanie rozpoznawcze, 
klauzulowe oraz egzekucyjne, jest przy-
spieszenie postępowań sądowych przez 
ograniczenie kognicji sądów, rozszerze-
nie kompetencji referendarzy sądowych 
i komorników sądowych, uproszczenie 
niektórych czynności procesowych oraz 
zmodyfi kowanie tych instytucji, które 
są wykorzystywane przez uczestników 
postępowań w celu przedłużania postę-
powań sądowych.
Za istotne należy także uznać, wpro-
wadzone przedmiotową nowelizacją, 
zmiany w kodeksie cywilnym, dotyczące 
nowej formy czynności prawnej (formy 
dokumentowej).

zmiany w kodeksie cywilnym
Zmiany wprowadzone w Kodeksie cy-
wilnym obejmują przede wszystkim 
kwestie nowej formy czynności prawnej 

(formy dokumentowej) oraz defi nicji do-
kumentu. Nowelizacja przepisu art. 73 
§ 1 i następnych k.c. jest konsekwencją 
wprowadzenia do kodeksu formy do-
kumentowej jako nowego typu formy 
szczególnej. Zgodnie z treścią dodanego 
art. 772 k.c. do zachowania formy doku-
mentowej czynności prawnej wystar-
czać będzie złożenie oświadczenia woli 
w postaci dokumentu, w sposób umoż-
liwiający ustalenie osoby składającej 
oświadczenie. Dokumentem natomiast, 
zgodnie z wprowadzoną defi nicją, bę-
dzie nośnik informacji umożliwiający za-
poznanie się z jego treścią (art. 773 k.c.).

przyspieszenie i uproszczenie postę-
powania cywilnego
Pierwszą z licznych zmian mających 
na celu przyspieszenie postępowania 
jest uchwalona zmiana przepisów k.p.c. 
dotyczących instytucji wyłączenia sę-
dziego. Po wejściu w życie nowelizacji 
sędzia, wobec którego złożono wniosek 
o wyłączenie, będzie mógł dalej prowa-
dzić postępowanie (podejmować czyn-
ności), z wyjątkiem wydania orzeczenia 
albo zarządzenia kończącego postę-
powanie w sprawie. Złożenie wniosku                               
o wyłączenie sędziego nie będzie zatem, 
jak dotąd, tamowało postępowania.
Kolejną zmianą mającą służyć przyspie-
szeniu postępowania jest zmiana doty-
cząca sposobu doręczeń, wprowadza-
jąca do tzw. zwykłego procesu reguły 
obowiązujące do tej pory w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. Polega ona na możliwości 
wzywania stron, świadków, biegłych lub 
innych osób, w sposób, który sąd uzna 

za najbardziej celowy, z pominięciem 
tradycyjnych sposobów doręczeń, o ile 
zostanie to w danym przypadku uznane 
za niezbędne do przyspieszenia rozpo-
znania sprawy (art. 1491).

elektroniczne biuro podawcze
W dobie pogłębiającej się informa-
tyzacji również polski ustawodawca 
wprowadza w tym zakresie reformy. 
Znowelizowane przepisy przewidu-
ją możliwość wnoszenia i doręczania 
pism, w tym pism procesowych, za 
pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego – w każdej sprawie, a nie jak 
dotąd tylko w elektronicznym postępo-
waniu upominawczym (znowelizowany 
art. 125 k.p.c.). Wyboru drogi wnoszenia 
pism w formie elektronicznej, zarówno 
strona działająca samodzielnie, jak           
i profesjonalny pełnomocnik ustano-
wiony w sprawie, będą dokonywać od-
dzielnie w każdej sprawie, a pisma, już 
po dokonaniu wyboru, nie wniesione za 
pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego nie będą wywoływać skut-
ków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 
pisma do sądu, o czym sąd pouczy wno-
szącego pismo.
Jednakże należy podkreślić, że wybór 
dokonany przez jedną ze stron postę-
powania będzie wiążący tylko dla stro-
ny, która go dokonała (art. 125 § 24 
k.p.c.). Możliwa zatem będzie sytuacja, 
że w procesie jednej ze stron sąd bę-
dzie doręczał pisma za pośrednictwem 
operatora pocztowego, a drugiej - za 
pomocą systemu teleinformatycznego, 
przy czym każda ze stron w taki sam 
sposób będzie je wnosić.

zmiany w egzekucji
Przepisy k.p.c., dotyczące pośrednic-
twa systemu teleinformatycznego                           
i doręczeń elektronicznych, mają zna-
leźć odpowiednie zastosowanie również 
w postępowaniu egzekucyjnym (art. 
13 § 2 k.p.c.). Zgodnie z art. 760 k.p.c.                                                         
w nowym brzmieniu, przepisy szczegól-
ne mogą przewidywać, iż pisma (wnioski 
i oświadczenia) mogą być składane wy-
łącznie za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego. Jak wynika z uzasad-
nienia projektu, dotyczy to m.in. licytacji 
elektronicznej i zajęcia rachunku banko-
wego. Przepis ten pozwala również na 
dokonanie wyboru wnoszenia pism za 
pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego, podobnie jak ma to miejsce                                                                           
w postępowaniu rozpoznawczym.
Dodane przepisy art. 8791 i następne 
k.p.c. wprowadzają nową formę licyta-
cji, tzw. licytację elektroniczną, której 
celem ma być zwiększenie efektywno-
ści sprzedaży zajętych ruchomości, przy 
jednoczesnym zachowaniu gwarancji 
procesowych.
Do licytacji elektronicznej znajdą zasto-
sowanie przepisy o zwykłej („tradycyj-
nej”) licytacji, z zastrzeżeniem wprowa-
dzonych zmian. Licytacja elektroniczna 
będzie przeprowadzana na wniosek wie-
rzyciela, zgłoszony przed wyznaczeniem 
terminu licytacji lub wraz z wnioskiem               
o wyznaczenie terminu drugiej licytacji. 
Będzie ona dopuszczalna tylko wtedy, 
gdy zajęte ruchomości zostały odda-
ne pod dozór osobie innej niż dłużnik. 
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicz-
nej będzie dokonywana za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego 

obsługującego takie licytacje, dostęp 
do niego będzie zapewniony w każdym 
sądzie rejonowym, a obwieszczenia                                                                           
o licytacji komornik będzie zamieszczał 
również w tym systemie.
Istotna zmiana dotyczy również skargi 
na czynności komornika oraz powódz-
twa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie         
z art. 767 § 5 skargę wnosi się do komor-
nika, a nie jak dotychczas do sądu, który 
– jeśli uzna ją za uzasadnioną – będzie 
mógł ją uwzględnić, co zwolni skarżące-
go z angażowania sądu.
W ustawie rozstrzygnięto także, budzą-
cą wątpliwości w praktyce, kwestię wła-
ściwości sądu w sprawach powództw 
przeciwegzekucyjnych. Sądem wła-
ściwym w tym przypadku będzie sąd,            
w którego okręgu prowadzi się egzeku-
cję. Natomiast miejsce prowadzenia eg-
zekucji będzie określane na podstawie 
przepisów kodeksu regulujących właści-
wość ogólną organu egzekucyjnego.

W niniejszym artykule zostały omówio-
ne jedynie wybrane zmiany wprowadzo-
ne powyższą nowelizacją, która weszła 
w życie 8 września 2016 r., z kilkoma wy-
jątkami określonymi w art. 23 ustawy. 

ewa Foryszewska - jarzyńska,
radca prawny, kancelaria radcowska 
www.kancelariaelaw.pl
absolwentka Wydziału Prawa i administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz centrum 
Prawa amerykańskiego University of 
Florida Fredric G. Levin collage of Law. 
Ukończyła podyplomowy kurs zawodowy                          
w Szkole Prawa Procesowego ad Exemplum. 
Współpracowała z PKN ORLEN, pracowała   
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz  
w warszawskich i płockich kancelariach 
prawnych.

ewa Foryszewska - jarzyńska,ewa Foryszewska - jarzyńska,

Problemy wynikające z braku spójnej koncepcji zwodociągowania Gminy to 
m.in.: 
•	 „ślepe” końcówki wodociągów wymagające częstego płukania, co 

powoduje bardzo duże straty wody; 
•	 brak odpowiedniej liczby zasuw na sieci co uniemożliwia odcięcia tylko 

części mieszkańców od wody w przypadku awarii bądź planowanych prac; 
•	 brak agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania 

wody (w przypadku przerw w dostawie prądu na więcej niż jednej stacji 
pozostałe nie pracują, a co za tym idzie mieszkańcy są w tym czasie 
pozbawieni wody); 

•	 SUW Słupno - niesprawne przepustnice do płukania wody w procesie 
uzdatniania (nie działają w automatyce), stare i amatorskie połączenia 
instalacji elektrycznej zarówno w budynku stacji, szafi e sterującej, jaki i w 
studniach głębinowych i zbiornikach wody na stacji, zły stan rur pompowych 
w jednej z dwóch studni głębinowych – rury stalowe, zły stan obydwu 
komór studziennych, niesprawna armatura w komorach studziennych, 
zalane ściany wewnętrzne budynku stacji, niesprawny pochłaniacz wilgoci, 
zniszczona elewacja budynku, brak urządzonego wjazdu przez drugą 
bramę, pompownia wody na ulicy Młynarskiej wymaga natychmiastowej 
modernizacji, skargi mieszkańców na ilość i jakość dostarczanej wody; 

•	 SUW Mijakowo - pompa w studni ma za dużą wydajność w stosunku do 
zastosowanej technologii i możliwości stacji, skargi mieszkańców na ilość        
i jakość dostarczanej wody (modernizacja stacji zakończona w 2014 roku 
nie uwzględniała zwiększenia wydajności stacji); 

•	 SUW Bielino - ściany podchodzą wodą w hydroforni, stara instalacja 
sanitarna, nieszczelne, stare okna, zniszczona elewacja budynku, brak 
ocieplenia, zniszczone drzwi do hydroforni, zniszczone płytki PcV, 
zniszczone ogrodzenie i brama, zniszczona obudowa studni, w porze letniej 
przerwy         w dostawie wody oraz niskie ciśnienie, skargi mieszkańców 
na jakość wody; 

•	 SUW Gulczewo - słaba wydajność stacji – bez modernizacji procesu 
technologicznego na stacji oraz wymiany całej instalacji, nie ma możliwości 
zamontowania pomp głębinowych o większej – docelowej mocy, ponieważ 
zniszczyłoby to stacje, w porze letniej przerwy w dostawie wody oraz 
niskie ciśnienie, skargi mieszkańców na jakość wody.

SIEć WODOcIąGOWa I KaNaLIZacYJNa W GMINIE SŁUPNO

koncepcja – czyli jak zrobić, żeby było lepiej (dok. ze str. 1)
Ogłaszany przetarg ma za zadanie wyłonić 
wykonawcę zatwierdzonego projektu i nie 
ma w nim miejsca na zastanawianie się czy 
przyjęta technologia jest dla gminy opty-
malna. Równoważność rozwiązań dotyczy 
konkretnego projektu i zależy od oceny pro-
jektanta, co uzna on za równoważne a co 
nie. Unika się wtedy błędów, zaprojektowa-
nia i zrealizowania inwestycji, która nie speł-
nia swojej planowanej funkcji. Jeśli nie mamy 
koncepcji co chcemy zrobić (poza ogólnym 
celem, że chcemy rozwiązać problemy go-
spodarki wodno – ściekowej) zdajemy się na 
wiedzę i dobrą wolę projektanta.
Każdą inwestycję trzeba odpowiednio za-
planować. Najpierw trzeba mieć wyobraże-
nie, koncepcję co najlepiej zaspokoi potrze-
by mieszkańców. Należy też mieć wiedzę               
o materiałach, rozwiązaniach technicznych, 
o tym co w tej branży się dzieje. Problemy 
z fi nansowaniem inwestycji przesłaniają 
kwestię bardzo ważną, mianowicie koszty 
eksploatacyjne. Dlatego bardzo ważne jest 
aby opracować koncepcję, w której przeana-
lizowane będą wszystkie warianty rozwią-
zania problemu tak pod względem kosztów 
inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych. 
Będziemy wtedy dysponować wiedzą, jaką 
powinniśmy zastosować technologię (od-
powiednią do lokalnych warunków), ile ona 
będzie kosztowała na etapie inwestycji i co 
najważniejsze ile mieszkańcy będą potem 
płacili za 1m3 wody i ścieków.
Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 
wodno-prawnym dopuszczalna maksy-
malna ilość ścieków w naszej Gminie wy-
nosi 1610m3/d, natomiast średnia dobo-
wa wynosi 1150m3/d. Na dzień dzisiejszy 

wartości te nie są przekraczane, jednak                                    
w porze deszczowej ilość ścieków prze-
kracza 1000m3/d, co już stanowi problem 
dla oczyszczalni. Wynika to z faktu, iż na 
oczyszczalni ścieków istnieją poważne pro-
blemy eksploatacyjne, do których zalicza się 
przede wszystkim:
1. problem z przedostawaniem się piasku    

i zanieczyszczeń włóknistych do komory 
denitryfi kacji,

2. problem z pracą zbiornika SBR w trybie 
automatycznym spowodowany nie-
szczelną pokrywą części ciśnieniowej 
zbiornika, przez co ścieki nie są podawa-
ne z części ciśnieniowej. W wyniku tej 
sytuacji ścieki wylewają się ze zbiornika 
komory denitryfi kacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że nadal 
pozostało ok. 40% nieruchomości nie pod-
łączonych do kanalizacji sanitarnej „arkadia 
Mazowiecka”. Dodatkowo w planach jest 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mirosław 
– Stare Gulczewo. Z powyższego wynika, 
iż obecnie gminna oczyszczalnia ścieków             
w Słupnie nie jest w stanie przyjąć więk-
szej ilości ścieków. Taka możliwość nastąpi 
dopiero po przeprowadzeniu modernizacji 
oczyszczalni, której koszt zgodnie z koszto-
rysem wynosi 4 308 118,66zł brutto.
Do rozwiązania jest też problem ogrzewa-
nia zimą budynków na terenie oczyszczalni 
ścieków. Obecnie konserwatorzy ogrzewają 
pomieszczenia i prasę do osadu grzejnikami 
olejowymi i „farelkami” o łącznej mocy ok. 
20 000W. Jest to bardzo duże obciążenie in-
stalacji. Długotrwałe przeciążenie obwodów 
elektrycznych grozi wystąpieniem pożaru. 
W trakcie fermentacji osadów ściekowych, 

które są wyłapywane w oczyszczalni, wy-
twarza się metan i siarkowodór. Głównym 
zagrożeniem jest możliwość tworzenia się 
atmosfer wybuchowych. Właściwości wy-
buchowe biogazu są wynikiem obecności nie 
tylko metanu, ale także wodoru, tlenku wę-
gla i siarkowodoru. Uważa się, że metan jest 
około 20 razy bardziej szkodliwy dla środo-
wiska niż dwutlenek węgla i stanowi bardzo 
duże zagrożenie  wpływające na pracę osób, 
zatrudnionych w oczyszczalniach ścieków, 
gdzie biogaz powstaje. Najlepszym rozwią-
zaniem powyższej sytuacji byłoby zastoso-
wanie ogrzewania gazem ziemnym. Łączy 
się to z zaprojektowaniem i budową sieci 
gazowej wraz z przyłączem gazowym, za-
projektowaniem i budową gazowej instalacji 
wewnętrznej w budynkach oraz montażem 
pieca i instalacji centralnego ogrzewania w 
budynkach.
Uporządkowania wymagają instalacje elek-
tryczne na przepompowniach ścieków, któ-
rych na terenie gminy obecnie jest 51 (wraz 
z montażem monitoringu). Natomiast mo-
dernizacji wymagają przepompownie na 
ulicy Pocztowej oraz przepompownia ście-
ków wraz z kolektorem tłocznym w ulicy 
Do Grodziska w Słupnie. Problematyczne są 
również stare kolektory z kamionki, które 
wymagają wymiany na kolektory z rur PVc – 
ulice: Baśniowa, Topolowa, łącznik pomiędzy 
ulicą Młynarską i Baśniową, Zaułek, Modrze-
wiowa, Sosnowa. I dlatego uważam, że Wójt 
Gminy ma rację widząc pilną potrzebę stwo-
rzenia jak najszybciej koncepcji zwodociągo-
wania gminy i występując o środki na ten cel.

dominika kacprzyńska
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
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Gmina musi rozwiązać problemy mieszkaniowe

powiatowe dożynki 
w Wyszogrodzie

aFRYKaŃSKI POMÓR ŚWIŃ

najważniejsza jest bioasekuracja

w gminie

Był pan niedawno w słupnie, gdzie 
na spotkaniu z hodowcami trzody 
chlewnej mówił pan o zagrożeniu wy-
nikającym z rozprzestrzeniania się                                                                                      
w europie afrykańskiego pomoru 
świń. Czy ta choroba jest również          
w polsce?
- Tak, afrykański pomór świń, w skró-
cie nazywany aSF, występuje w Polsce 
od 2014 r. Do dziś odnotowaliśmy 20 
ognisk i 120 przypadków. Wyjaśnię od 
razu, że ognisko to stwierdzona obec-
ność wirusa aSF u żywej bądź padłej 
świni w stadzie, natomiast przypadek 
– to znalezienie wirusa u padłego dzi-
ka. Mówimy wyłącznie o tych dwóch 
gatunkach zwierząt ponieważ pozo-
stałe są odporne na tę chorobę. Rów-
nież u ludzi wirus nie wywołuje żad-
nych objawów choroby. 
proszę powiedzieć, jak pod tym 
względem wygląda sytuacja w woje-
wództwie mazowieckim. 
- Wszystkie stwierdzone przypadki 
aSF, o których wspomniałem, odnoto-
wane zostały w województwie podla-
skim. Natomiast nieco inaczej rozkłada 
się mapa  zdiagnozowanych ognisk tej 
choroby. Warto podkreślić, że spośród 
wymienionych przeze mnie 20 ognisk 
najwięcej przybyło od sierpnia tego 

roku. I tak zdecydowaną większość         
z nich mamy w województwie podla-
skim – 14, w lubelskim - 4 i w mazo-
wieckim – 2. Te na Mazowszu wystą-
piły w powiecie łosickim, na wschodzie 
województwa. 
dlaczego choroba występuje właśnie 
na wschodzie naszego kraju?
- Służby weterynaryjne stwierdziły 
istnienie licznych ognisk w Rosji, na 
Białorusi, Ukrainie, a także w krajach 
nadbałtyckich: na Litwie, Łotwie i w 
Estonii. ale to nie jedyne kraje europej-
skie dotknięte aSF, bo np. od dłuższe-
go czasu choroba występuje na Sardy-
nii. 
Wiem, że obowiązuje zakaz leczenia 
chorych zwierząt, nie ma również 
szczepionek przeciwko asF, a sama 
choroba zwalczana jest wyłącznie 
poprzez wybijanie zakażonych stad. 
Czy jest jednak jakiś sposób, żeby jej 
zapobiegać?
- Jak zawsze w takich przypadkach naj-
lepszym, i jedynym, sposobem jest bio-
asekuracja i upowszechnianie wiedzy                                                                                  
o metodach ochrony stad przed przedo-
staniem się do nich wirusa. W tym celu 
prowadzimy teraz szkolenia w gmi-
nach, w Polskim Związku Łowieckim, 
Nadleśnictwach Płock, Łącki i Gosty-
nin, żeby wzrosła świadomość wszyst-
kich zainteresowanych osób na temat 
strat i szkód, jakie może wywołać afry-
kański pomór świń. Bioasekuracja to 
sposób postępowania w hodowli zwie-
rząt, ukierunkowany na utrzymanie ich 
w zdrowiu z jednoczesną ochroną przed 
wtargnięciem do stada czynników wy-
wołujących choroby, w tym wypadku 
wirusów. Zawsze podkreślam, że aSF 
to bardzo groźna choroba, która może 
przynieść ogromne straty nie tylko                                   
w hodowli świń, ale również w gospo-
darce całego kraju. Robione symula-
cje pokazują, że gdyby wirus w ciągu 
roku objął terytorium Polski, to straty                                       
w pogłowiu świń, przemyśle mięsnym, 
paszowym oraz innych powiązanych 
dziedzinach życia gospodarczego mogą 
sięgnąć 1 punktu PKB. To dość przera-
żająca wizja, o której mówię nie po to, 

żeby straszyć, ale żeby pokazać, jakie 
znaczenie w gruncie rzeczy dla nas 
wszystkich ma bioasekuracja. 
sądzi pan, że wystarczą apele o roz-
wagę i odpowiedzialność, kierowane 
do hodowców, myśliwych, lekarzy 
weterynarii?
- Najważniejsze w tym przypadku jest 
wykonywanie wszystkich czynności 
z zakresu bioasekuracji, które nie do-
puszczą do przedostania się wirusa 
na teren gospodarstwa. Należy bez-
względnie przestrzegać przepisów 
i zaleceń zawartych w materiałach 
szkoleniowych, ulotkach, przekazywa-
nych podczas szkoleń i bezpośrednich 
spotkań z przedstawicielami służb we-
terynaryjnych.
dziękuję za rozmowę.

renata krawczyńska

W Gminie słupno w kolejce oczekują-
cych na mieszkania gminne jest około 
25 rodzin. jednocześnie są tylko dwie 
lokalizacje, gdzie możliwa jest budowa 
takich mieszkań: w słupnie przy ul. 
topolowej oraz w sołectwie Gulczewo 
przy orliku. 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania wła-
sne obejmują sprawy m.in. gminnego 
budownictwa mieszkaniowego (art. 7 
ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym). Natomiast 
zgodnie z  art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, Gmina, 
na zasadach i w wypadkach przewi-
dzianych  w ustawie, zapewnia lokale 
socjalne i lokale zamienne, a także 
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 
gospodarstw domowych o niskich do-
chodach. 
Zaznaczyć należy, że budownictwo 

komunalne to budownictwo mieszka-
niowe - głównie o charakterze socjal-
nym, interwencyjnym, zaspokajającym 
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 
domowych o niskich dochodach (za-
pewnia zakwaterowania o odpowiednim 
standardzie osobom o niskich i średnich 
dochodach, lub znajdujących się w sy-
tuacji bezdomności, których nie stać na 
nabycie lub wynajmowanie mieszkania 
po cenach wolnorynkowych) - realizo-
wane w całości ze środków gminy. co 
najważniejsze, budowa tego typu lokali 
to ustawowy obowiązek gmin. 
Podjęta przez Radę Gminy w Słupnie w 
dniu 1 marca 2013 r.  Uchwała  
Nr 229/XXV/13 w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Słupno na lata 
2013-2017, w rozdziale VIII wskazuje, że: 
„W celu racjonalizacji gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gminy 
podejmowane będą następujące dzia-
łania: rozważenie możliwości budowy 
nowego budynku mieszkalnego wielo-

rodzinnego z mieszkaniami socjalny-
mi”. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż  istotnymi prawnymi warunkami po-
wstania gminnych budynków miesz-
kaniowych (komunalnych) są kwestie 
choćby własności gruntu (grunt, na 
którym ma powstać budynek, musi być 
gruntem gminnym) oraz przeznacze-
nie tego gruntu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniające funkcję umożliwiającą 
tego typu zabudowę, czyli teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
na terenie Gminy słupno są obecnie 
dwie lokalizacje spełniające te dwa wa-
runki łącznie: sołectwo słupno - ulica 
topolowa, gdzie już znajdują się dwa 
budynki komunalne, oraz sołectwo 
Gulczewo - grunty oddalone około 300 
m od orlika. 
Grunt  w obrębie PGR Gulczewo  odda-
lony jest  około 300m od orlika (klasa 
gruntu RIIIb),  wymaga wyłączenia 
gruntu z produkcji rolnej co wiąże się        

z wysokimi opłatami, ponadto teren 
jest nieuzbrojony, a doprowadzenie in-
frastruktury podnosi koszty inwestycji.  
W związku z powyższym,  z ekonomicz-
nego i proceduralnego punktu widzenia, 
korzystniejsze jest  rozważenie  innej 
lokalizacji.
Grunt w miejscowości Słupno przy ul. 
Topolowej to  grunt gminny z pełną in-
frastrukturą: woda, kanalizacja, gaz, 
a także zapewniający bliski dostęp do 
szkoły, przedszkola, Urzędu Gminy czy 
GOPS-u. Mimo faktu, że na ul. Topolo-
wej znajdują się już dwa budynki komu-
nalne, to wielkość działki i tak pozwoli 
na pobudowanie kolejnego budynku  so-
cjalnego – w lokalizacji istniejącego kie-
dyś baraku - oraz budowę dużego placu 
zabaw dla dzieci. 
Ponieważ władze publiczne nie mogą 
uciekać od odpowiedzialności za zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb ludzi                                                                                
w zakresie budownictwa mieszkanio-
wego, Wójt Gminy, nie pozostając obo-
jętnym ma wszystkie podania osób 

oczekujących na zapewnienie lokali 
socjalnych oraz wychodząc naprzeciw 
opracowanemu w 2013 r. programowi, 
którego celem jest wdrożenie racjonal-
nej polityki gospodarowania  zasobem 
mieszkaniowym, prowadzącej między 
innymi do zwiększania mieszkanio-
wego zasobu gminy oraz zwiększa-
nia możliwości zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych osób o niskich do-
chodach, podejmuje działania w celu 
wybudowania kolejnego budynku so-
cjalnego, a co za tym idzie podejmuje 
kroki, aby w projekcie budżetu gminy 
Słupno na rok 2017 oraz WPF zabez-
pieczyć środki finansowe  na realizację 
wwym. zadania. Należy też podkreślić, 
że temat gminnych zasobów mieszka-
niowych wymaga gruntownego upo-
rządkowania. Prace w tym względzie 
trwają i odpowiedni program zostanie 
podjęty w 2017 r. na kolejne pięć lat. Jego 
wdrożenie wymaga oczywiście stosow-
nej uchwały Rady Gminy. 

izabela Borowska

W tym roku powiatowe Święto plo-
nów odbyło się 18 września w Wyszo-
grodzie. 
Środowiskowy Dom Samopomocy           
w Słupnie zaprezentował na tegorocz-
nych dożynkach stoisko z pracami rę-
kodzielniczymi wykonanymi w ramach 
terapii zajęciowej w pracowniach: ar-
tystycznej, stolarskiej oraz krawiecko 
– gobeliniarskiej.  Odświętny nastrój 
udzielał się wszystkim przybywającym. 
Delegacje wieńcowe i poczty sztanda-
rowe zbierały się przed kościołem pw. 
Świętej Trójcy, gdzie o godz. 11 rozpo-
częła się msza dziękczynna w intencji 
mieszkańców powiatu płockiego. Po 
mszy rozpoczął się przemarsz korowo-

du na Rynek. Tu można było podziwiać 
arcydzieła sztuki ludowej, wszystkie 
wieńce były wyjątkowo piękne i mister-
nie wykonane. Wśród wieńców zwraca-
ła uwagę różnorodność, niektóre ujmo-
wały tradycyjnym wykonaniem, inne 
zaś odchodziły od utartych schematów 
wykorzystując zarówno dziedzictwo 
przeszłości, jak i twórcze, współczesne 
podejście do tematu.
Wieniec dożynkowy Gminy Słupno na-
wiązywał do wartości patriotycznych 
i religijnych – herb gminy umieszczony 
był na tle konturu Polski. 
Bogaty program festynu dożynkowe-
go, który kończył uroczystość święta 
plonów  zapewniał dobrą zabawę.

Rozmowa z powiatowym lekarzem weterynarii w Płocku, Jackiem Gruszczyńskim.

afrykański pomór świń (asF) 
to wysoce zakaźna i zaraźliwa 
wirusowa choroba świń domo-
wych wszystkich ras oraz dzików. 
człowiek nie jest wrażliwy na za-
każenie wirusem aSF, podobnie 
jak pozostałe gatunki zwierząt.
W związku z zakazem leczenia 
zwierząt chorych oraz brakiem 
szczepionek przeciwko aSF cho-
roba zwalczana jest wyłącznie 
poprzez wybijanie stad zakażo-
nych i ze strefy zapowietrzonej. 
aby nie dopuścić do wejścia wi-
rusa do stada świń hodowca 
powinien bardzo solidnie zabez-
pieczyć chlewnię poprzez odpo-
wiednie jej ogrodzenie, uniemo-                           
żlwiające kontakt świń z dzikami, 
niewpuszczanie na teren gospo-
darstwa pojazdów oraz postron-
nych osób. Właściciele świń nie 
powinni obawiać się zgłaszania 
podejrzanych przypadków zacho-
rowań świń, ponieważ w przy-
padku stwierdzenia aSF i likwi-
dacji stada właściciel otrzymuje 
pełne odszkodowanie z budżetu 
państwa.
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Z okazji otwarcia orlika lekkoatletycz-
nego 14 września br. obyły się gminne 
zawody w czwórboju lekkoatletycz-
nym oraz piłce nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Słupno, którego organizatorem 
była Szkoła Podstawowa w Słupnie. 
Po przywitaniu zaproszonych uczniów, 
zespoły składające się z 5 dziewcząt        
i 5 chłopców z klas IV-VI ze szkół pod-
stawowych w Liszynie, Słupnie oraz 
Święcieńcu rozpoczęły zawody w: bie-
gu na 60m, skoku w dal, rzucie piłeczką 
palantową oraz biegu długim. Po za-
wodach w czwórboju lekkoatletycznym 
odbył się turniej szkół w piłce nożnej.
Przegranych nie było, wszystkie dru-
żyny stanęły na podium. W klasyfikacji 
ogólnej reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej w Słupnie zajęli I miejsce, druży-
na ze Szkoły Podstawowej w Święcień-
cu II miejsce, a reprezentanci Szkoły 
Podstawowej w Liszynie III miejsce. 
W nagrodę za włożony wysiłek Wójt 
Gminy Słupno wręczył wszystkim dru-
żynom pamiątkowe puchary oraz dy-
plomy za uczestnictwo.

Kolejny sukces i zapisanie się na 
kartach historii Płockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej zanotowali 
piłkarze ze Słupna. 23 września na 
Stadionie Miejskim w Płocku Delta 
wyeliminowała obrońcę tytułu i 
4-krotnego zwycięzcę Pucharu Polski 
w ostatnich latach Wisłę II Płock. 
Mecz był bardzo emocjonujący i do 
końcowego rozstrzygnięcia potrzebne 
było wykonanie aż 14 rzutów karnych! 
W regulaminowym czasie było 1-1 po 
bramce Jakuba Wolińskiego, a w serii 
rzutów karnych pokonaliśmy Wisłę 
6-5. W półfinale 5 października Delta 
zmierzy się z Mazurem Gostynin.
Gorsze wyniki zespół notuje w 
rozgrywkach 4 ligowych, gdzie po 11 
kolejkach zajmuje 20. miejsce.
Wyniki seniorzy: MKS Mława – 
Delta 1:0, Delta – Mazovia Mińsk 
Mazowiecki 1:3 (Wójcik adrian), Puchar 
Polski 1/8 finału: Zryw Bielsk – Delta 
1:3 (Machowski Krzysztof, Petera 
Radosław, Janiszewski Patryk ), Tęcza 
Łyse – Delta 4:1 (Surmak Damian), Delta 
– czarni Węgrów 2:2 (Komorowski 
Bartosz, Staniszewski Kamil), Puchar 
Polski ćwierćfinał: Wisła II Płock – Delta 
1:1 k. 5-6 (Woliński Jakub), Ożarowianka 
Ożarów – Delta 2:2 (Winnicki Paweł 2).

Podopieczni Macieja Piórkowskiego i 
Przemysława Michalskiego występują-
cy w 1 lidze Junior Młodszy U-16 ligi zaj-
mują 3. miejsce w tabeli za Stegnami 
Wyszogród oraz Stoczniowcem Płock.
Wyniki 2001: Stegny Wyszogród – 
Delta 2:1 (Zawadka Wiktor), Delta – 
Kormoran Łąck 13:0 (Zawadka Wiktor 
3, Rutkowski Kacper 2, Dylewski Kacper 
2, Kalinowski Kacper 2, Pokorski adam, 
Pankowski Jakub, Woliński Rafał, br. 
sam), GKS Góra – Delta 6:2 (Pokorski 
adam, Kalinowski Kacper), Lwówianka 
Lwówek – Delta 0:9 (Bielak Tobiasz 4, 
Rutkowski Kacper 2, Dylewski Kacper, 
Zaręba Kacper), Delta – Błyskawica 
Lucień 6:1 (Russell adam 2, Rutkowski 
Kacper, Bielak Tobiasz, Zaręba Kacper, 
Żebrowski Piotr), Delta – Stoczniowiec 
Płock 6:3 (Rutkowski Kacper 3, 
Pokorski adam, Zaręba Kacper, 
Pankowski Jakub).
Zawodnicy Sebastiana Załęskiego 

oraz Jarosława Machowskiego wygrali 
dotychczas wszystkie spotkania i są 
liderem w 1 lidze trampkarz U-14.
Wyniki 2003: Start Proboszczewice – 
Delta 0:7 (Kołowrocki Jakub 3, cytacki 
Oskar, Rokicki adam, Jaroszewski 
Wiktor, Sowiński Jakub), Delta – 
Spójnia Mała Wieś 10:0 (cytacki Oskar 
3, Zarębowski Kacper 2, Kwasiborski 
Szymon, Kołowrocki Jakub, Jaroszewski 
Wiktor, Kierzkowski Igor, Gołębiewski 
Damian), Sparta Mochowo – Delta 0:2 
(cytacki Oskar, Dybiec Mateusz), Delta 
– Skrwa Łukomie 8:1 (Kwasiborski 
Szymon 3, Zarębowski Kacper 2, 
Rokicki adam, Burdyka Kacper, 
Szkopek Michał), Orzeł Goleszyn – 
Delta 0:7 (cytacki Oskar 2, Kwasiborski 
Szymon, Rokicki adam, Burdyka 
Kacper, Radaszkiewicz Krystian, br. 
sam).
Drużyna Jerzego Gromadzińskiego oraz 
Damiana Brzyskiego również wygrała 
wszystkie swoje pojedynki i jest 
liderem w 1 lidze Młodzik U-12.
Wyniki 2005: Stoczniowiec Płock – 
Delta 0:8 (Borucki Kacper 3, Borucki 
Jakub 2, Golacik Wojciech 2, Dąbrówka 
Gabriel), Delta – Stegny Wyszogród 
7:2 (Borucki Kacper 3, Borucki 
Jakub 2, Zygmuntowicz Szymon 2), 
Start Proboszczewice – Delta 0:9 
(Zygmuntowicz Szymon 2, Borucki 
Kacper, Golacik Wojciech, Dąbrówka 
Gabriel, Juchniewicz Igor, Rokicki 
cyprian, Gromadziński Nataniel, 
Luśniewski Bartłomiej), Delta – Mazur 
Gostynin 6:1 (Borucki Kacper 5, Borucki 
Jakub), Fa Płock – Delta 0:10 (Borucki 
Kacper 4, Zygmuntowicz Szymon, 
Golacik Wojciech, Dąbrówka Gabriel, 
Juchniewicz Igor, Rokicki cyprian, Siwek 
Mikołaj).

treningi dla najmłodszych
Od 27 września wystartowała 
najmłodsza drużyna – młoda Delta dla 
dzieci urodzonych w 2010-2011 roku. 
Zajęcia odbywają się na sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Słupnie we 
wtorki i czwartki o godz. 17.30. Zajęcia 
prowadzi Maciej Błaszczyk, więcej 
szczegółów na stronie internetowej 
klubu www.deltaslupno.pl oraz www.
facebook.com/deltaslupno 

GMINNE ZaWODY

sportowe emocje na orliku 
lekkoatletycznym w słupnie 

Wszystkie drużyny stanęły na podium!

Wójt Marcin Zawadka wręczył każdej drużynie puchar.

ranczowisko zaprasza!

delta w półfinale 
pucharu polski pOzpn

cekanowskie ranczowisko Magdaleny             
i Michała Nersów, o którym pisaliśmy           
w jednym z numerów „Głosu Słupna”, to 
idealne miejsce na wypoczynek na łonie 
natury, z dala od zgiełku miasta. Stwarza 
doskonałą okazję, żeby poznać ciekawe 
gatunki zwierząt i spędzić aktywnie czas     
z rodziną, np. korzystając z przygotowa-
nych przez właścicieli gier i zabaw. Każdy 
gość, zarówno ten duży, jak i ten mały, 
znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.
Zajęcia na ranczowisku prowadzi Michał 
Ners - prawdziwy pasjonat zwierząt, z wy-
kształcenia pedagog, wieloletni hodowca, 
miłośnik sportu psich zaprzęgów.
Ranczowisko zaprasza w swoje progi od 
marca do października - w tym okresie 
proponuje zajęcia w plenerze, czyli zwie-
dzanie zwierzyńca, gry i zabawy, ognisko. 
Z oferty ranczowiska mogą skorzystać 
szkoły, przedszkola, ośrodki wychowaw-
cze oraz rodziny z dziećmi.  
Poza sezonem - od listopada do lutego - 

ranczowisko oferuje zajęcia wyjazdowe 
ze zwierzętami egzotycznymi oraz psami 
zaprzęgowymi. Ponadto gospodarze or-
ganizują również spotkania okolicznościo-
we (np. urodziny lub imieniny) dla dzieci,               
a także co jakiś czas imprezy plenerowe dla 
wszystkich chętnych. Najbliższa impreza - 
Halloween – będzie już 16 października.
- Ranczowisko odwiedziło już sporo ludzi 

spoza terenu gminy, mieliśmy nawet gości 
z Bydgoszczy, czy z Warszawy. Naszym 
zdaniem  jest to doskonała wizytówka 
naszej gminy, która przyczynia się do jej 
promocji - mówią Magdalena i Michał Ner-
sowie.
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: www.ranczowisko.pl lub na profilu 
Facebook/Ranczowisko.                      Opr. rk


