
Kochajmy 
nasze Mamy
Najważniejsza osoba w naszym życiu. 
Bez niej nie byłoby nas na Ziemi. Cier-
pliwa rodzicielka, kochająca bezwa-
runkowo i oddana swojemu dziecku.

Rola Matki nie kończy się na wydaniu 
dziecka na świat. Narodzenie dziecka 
to dopiero początek miłości. Przecież 
to Matka jest osobą, która troszczy się 
o nas całe życie. Pomaga nam poznać 
otaczającą nas rzeczywistość i  uczy 
zachowania w społeczeństwie. Niczego 
nie oczekuje, a tak wiele daje.
Miłość macierzyńska jest tak ogromna, 
że trudna do opisania. Jest symbolem 
poświęcenia i ofiarności. Niesie ze sobą 
wiele radości, czułości i wrażliwości. 
Jest czymś wyjątkowym i pięknym. Pa-
miętajmy, że życie Matek jako nauczy-
cielek i przewodniczek nie zawsze jest 
usłane różami. Często obfituje ono w 
ból i cierpienie.
26 maja obchodzimy Dzień Matki. W 
codziennym pośpiechu nie mamy tak 
wiele czasu, aby się Jej odwdzięczyć za 
włożony trud w wychowanie, dlatego 
zastanówmy się jak sprawić by Jej świę-
to było dniem wyjątkowym.
W imieniu redakcji wszystkim Mamom 
życzymy samych szczęśliwych dni.
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Historia wodociągu
Kiedy powstał lej depresji w Borowiczkach – 
Pieńkach, kto po 11 latach postanowił egzekwować 
prawo i dlaczego zniesiono limity zużycia wody?

Rynek rolny
Skąd się wzięły kwoty mleczne i dlaczego zniknęły? 
Ze spadku cen mleka ucieszą się konsumenci, ale 
niezadowoleni będą producenci.

Sylwetka radnego
Prezentujemy radnych Rady Gminy Słupno. W kolej-
ności alfabetycznej poczet rajców rozpoczyna Konrad 
Dobrosielski – inżynier, dziennikarz, podróżnik.
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Wybory 
prezydenckie 
2015
Już za kilka dni, 10 maja podejmiemy 
najważniejszą decyzję wybierając 
Prezydenta RP.

Każdy oddany głos ma wpływ na kształt pol-
skiej prezydentury i polityki. Jeśli nie wybierze-
my prezydenta w pierwszej turze, ponownie 
pójdziemy do urn wyborczych 24 maja. 
Pierwszy raz w historii można było głosować 
korespondencyjnie i to kilka dni przed wybo-
rami. Zmiana dotyczy wszystkich wyborów 
powszechnych, z wyłączeniem samorzą-
dowych. Każdy, kto chciał tak zagłosować, 
musiał zgłosić ten zamiar w Urzędzie Gminy, 
by otrzymać tzw. pakiet wyborczy z kartą do 
głosowania, którą - po wypełnieniu – nale-
żało wysłać pod wskazany adres. 
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Wybory 
uzupełniające 
do Rady Gminy 
Słupno
Wskutek wygaśnięcia mandatu radnego 
Rady Gminy Słupno, śp. Andrzeja Banasia-
ka, w okręgu wyborczym nr 6 na 21 czerw-
ca zostały zarządzone wybory uzupełnia-
jące. Okręg obejmuje Sambórz, Miszewko 
Stefany oraz Miszewko Strzałkowskie.

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie wyborów uzupełniających do Rady 
Gminy zostało, wzorem lat ubiegłych, po-
dane do publicznej wiadomości m.in. za po-
średnictwem Biuletynu Informacji Publicznej 
(2 kwietnia br. zostało zamieszczone w za-
kładce „wybory uzupełniające do Rady Gmi-
ny”).Tego samego dnia zostało wywieszone 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu i 
przed budynkiem oraz na słupach ogłosze-
niowych w okręgu wyborczym nr 6. Do 12 
kwietnia br. Komisarz Wyborczy w Płocku 
przyjmował zawiadomienia o utworzeniu 
komitetów wyborczych. Był to warunek 
późniejszego zgłoszenia kandydata na rad-
nego w wyborach uzupełniających. 
Do Komisarza Wyborczego wpłynęło jedno 
zgłoszenie: Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Tomasz Piórkowskiego, który będzie 
mógł zarejestrować swojego kandydata na 
radnego.
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W każdy wtorek mieszkańcy Gminy 
Słupno, którzy z uwagi na stan zdro-
wia samodzielnie nie mogą dotrzeć do 
lekarza w Centrum Medycznym „Ro-
dzina” w Słupnie, mogą bezpłatnie 
korzystać z transportu podstawionym 
przez gminę busem.

Inicjatywa jest odpowiedzią wójta Mar-
cina Zawadki na potrzeby, jakie zgła-
szali mieszkańcy. 
O godz. 11.00 w przychodni w Słupnie 
na mieszkańców będzie czekał lekarz. 
Na wizytę nie trzeba się umawiać 
wcześniej, wszyscy, którzy przyjadą 
busem do przychodni będą przyjęci, z 
tym jedynie zastrzeżeniem, że muszą 
być pacjentami Centrum Medycznego 
„Rodzina”.

Harmonogram kursowania busa i ter-
miny wizyt dla mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw znają sołtysi, którzy – 
po rozpoznaniu potrzeb w tym zakresie 
- ustalają także najbardziej optymalne 
miejsca przystanków busa i godziny 
odjazdu. Ze strony Urzędu Gminy koor-
dynatorem jest Emilia Adamkowska, nr 
tel. 24 267 95 85.
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Busem
do „Rodziny”

Radni
Konrad Dobrosielski

i Piotr Zalewski dyżurują 
w świetlicy w Cekanowie

w każdy poniedziałek
w godz. 19.00-20.00

Wśród gości przybyłych na uroczy-
stość byli: przewodnicząca Rady 
Gminy Elżbieta Kuchta, wójt Gminy 
Słupno Marcin Zawadka, a także dy-
rektorki Samorządowego Przedszko-
la „Niezapominajka” w Słupnie Ewa 
Stańczak, oraz Szkoły Podstawowej  
w Liszynie Wanda Urbaniak. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słup-
nie, Waldemar Kaczorowski, przypo-
mniał najważniejsze fakty historyczne 
dotyczące uchwalenia Majowej Konsty-
tucji – pierwszego takiego dokumentu 
w Europie i drugiego na świecie, po kon-
stytucji amerykańskiej. Ważnym punk-
tem uroczystości było wciągnięcie na 
maszt flagi narodowej, co zrobili chłop-
cy z 1 Słupnowskiej Drużyny Harcerzy 
w asyście przybyłych gości. Gdy biało-
-czerwona łopotała już dumnie na wie-
trze, w szkole dzieci czytały fragmenty 
Konstytucji, recytowały patriotyczne 
wiersze i śpiewały piosenki. 
Wójt Gminy Słupno, Marcin Zawadka 
zabierając głos, przypomniał sentencję 
starożytnego filozofa Tukidydesa: „Na-
rody, które tracą pamięć, tracą życie”. 
- Ja rozumiem to zdanie tak: nie ma 
żadnej przyszłości przed tymi, którzy 
nie pamiętają o swojej historii i swoich 
korzeniach. Oglądając Wasz dzisiej-
szy występ jestem jednak spokojny o 
przyszłość. Cieszę się, że wiecie, jakim 
ważnym wydarzeniem w historii była 
uchwalona w naszym kraju Konstytucja 
3 Maja - powiedział Marcin Zawadka.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Naród, który traci 
pamięć, traci życie”
Bardzo podniosła 
atmosfera panowała  
w czwartek, 30 kwietnia 
br. w Szkole Podstawowej 
w Słupnie. Uczniowie  
i nauczyciele przygotowali 
piękny układ słowno-
muzyczny, poświęcony 
224. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

Natan Woźniak i Mateusz Czerwiński, harcerze z 1 Słupnowskiej Drużyny Harcerzy wciągnęli flagę na 

maszt.

Honorowi goście uroczystości w szkole (od lewej): Elżbieta Kuchta, przewodnicząca Rady Gminy Słupno 

oraz Marcin Zawadka wójt Gminy Słupno, obok Waldemar Kaczorowski, dyrektor SP w Słupnie, oraz 

Zuzanna Sieczkowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
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Od 1 maja br. mieszkańcy Gminy Słupno 
mogą korzystać z sali gimnastycznej i 
boiska sportowego przy szkole w Świę-
cieńcu.

Na razie sala gimnastyczna będzie udostęp-
niana tylko raz w tygodniu, w każdą środę w 
godzinach 16.00 -19.00. Podczas zajęć spor-
towych w sali gimnastycznej obowiązuje 
zmiana obuwia. Na boisku natomiast są już 
zamontowane bramki do gry w piłkę - taką 
inicjatywę zgłosił podczas spotkania z wój-

tem Marcinem Zawadką jeden z młodych 
mieszkańców Gminy Słupno.
W sprawach organizacyjnych dotyczących 
korzystania z sali gimnastycznej należy 
kontaktować się z dyrektor SP w Święcień-
cu - Izabelą Tomaszewską. Za udostępnie-
nie sali gimnastycznej, boisk i sprzętu spor-
towego oraz przestrzeganie regulaminów 
odpowiada Elżbieta Maliszewska.
Kontakt telefoniczny do sekretariatu szko-
ły: 24 260 65 18 w godz. 8.00-14.00.
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Zapraszamy na boisko i salę 
gimnastyczną w Święcieńcu

Informujemy mieszkańców Gminy 
Słupno, że wszystkie zadania zwią-
zane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Słup-
no realizuje Związek Gmin Regionu 
Płockiego.

W związku z tym w przypadku pytań 
lub wątpliwości związanych m.in. z: 
wypełnieniem deklaracji, należnościa-
mi wynikającymi z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
odbiorem odpadów przez firmę SITA 
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z 
o.o., uprzejmie prosimy o kontakt z Biu-
rem ZGRP pod numerami telefonów  
24 366 03 02, 24 366 03 07 (Dział Ob-
sługi Systemu Gospodarki Odpada-
mi) lub 24 366 03 04, 24 366 03 05,  
24 366 03 06 (Zespół opłat za gospo-
darowanie odpadami) oraz zapraszamy 
do Portalu Odpadowego ZGRP pod ad-
resem http://odpady.zgrp.pl/
Informujemy również, że jeżeli miesz-
kańcy Gminy Słupno wyrażą zgodę, na 
terenie Gminy zostanie uruchomiony 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), do którego 
mieszkańcy będą mogli dostarczać wy-
brane frakcje odpadów komunalnych 
(np. bioodpady, w tym odpady zielone, 
meble i inne odpady wielkogabaryto-
we, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte baterie i akumulato-
ry, odpady budowlane i rozbiórkowe), 
przyjmowane w ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.
ZGRP informuje, że w przypadku, gdy 
wytwórcą odpadów zielonych na tere-
nie nieruchomości jest firma zajmująca 
się koszeniem trawy i pielęgnacją ziele-
ni, to powinna ona we własnym zakre-
sie zagospodarować skoszoną trawę 
lub zgrabione liście. Związek rozważa 
także podjęcie uchwały dotyczącej do-
datkowej usługi w zakresie odbioru i 
transportu odpadów zielonych, w której 
określi cenę za świadczenie tej usługi 
– mieszkańcy mogliby wtedy za dodat-
kową opłatą pozbyć się tych odpadów 
częściej niż jeden raz w miesiącu.
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Odbiór odpadów
– ZGRP udzieli wyjaśnień

co, gdzie, kiedy

Maj w gminie

Biało - czerwona w prezencie
dla mieszkańców naszej Gminy

100 mieszkańców Gminy Słupno, 
którzy przed majowymi świętami 
przyszli do Urzędu Gminy, otrzyma-
ło w prezencie flagi narodowe. Jed-
nym z obdarowanych był widoczny 
na zdjęciu Grzegorz Luśniewski z Mi-
szewka Strzałkowskiego. 

Mieszkańcy, którzy w sekretariacie 
wójta Gminy lub w innych wydziałach 
urzędu otrzymywali flagi byli bardzo 
zaskoczeni tak niecodziennym po-
darunkiem. Wszyscy deklarowali, że 
wywieszą flagę nie tylko 1, 2 i 3 maja, 
ale będą to robić także w inne święta 
państwowe, by zamanifestować sza-
cunek dla wartości patriotycznych. 

Przypomnijmy, że Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na mocy ustawy 
z 2004 r., obchodzimy 2 maja. Barwy 
flagi złożone z dwóch poziomych pa-
sów: białego u góry oraz czerwonego 
u dołu, są odwzorowaniem kolorysty-
ki godła państwowego, czyli białego 
orła na czerwonym polu. Według sym-
boliki heraldycznej kolor biały oznacza 
czystość i niepokalanie, natomiast 
czerwony - odwagę i waleczność.
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Obrady VII sesji Rady Gminy rozpoczęły 
się 27 marca, a zakończyły 30 marca 2015 
roku. Na sesji radni zapoznali się ze spra-
wozdaniem z pracy wójta gminy Słupno 
oraz informacjami z posiedzeń komisji 
Rady Gminy.

Przedstawione zostały sprawozdania 
roczne z wykonania planu finansowego 
za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Słupnie, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Słupnie z siedzibą w Cekanowie oraz z 
realizacji programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w zakresie odpowiadającym za-
daniom gminy w roku 2014.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Słupno na lata 2015-2020, zmiany Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok, 
budowy orlika lekkoatletycznego i pilota-
żowego projektu żłobka w Słupnie.
Nie podjęto uchwały w sprawie skargi 

mieszkanki gminy na działalność GOPS-
-u w Słupnie (była w porządku obrad), 
przekazując sprawę do przeanalizowania 
przez Komisję Rewizyjną. Sprawa skargi 
byłą głównym tematem obrad VIII nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy 27 kwietnia 
br. Ostatecznie, po przedstawieniu przez 
radnego Piotra Rzewuskiego oraz prze-
wodniczącą Rady Gminy Elżbietę Kuchtę 
wyników prac Komisji Rewizyjnej, Rada 
Gminy Słupno 9 głosami za, przy 3 gło-
sach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się, 
opowiedziała się za przyjęciem stanowi-
ska Komisji Rewizyjnej o uznaniu skargi za 
bezpodstawną. Dodajmy, że Rada Gminy 
podjęła taką decyzję wbrew rekomenda-
cji zawartej w opinii niezależnej kancelarii 
prawnej, z którą radni się zapoznali. Radny 
Piotr Rzewuski, podsumowując dyskusję 
stwierdził, że w sprawie skargi popełnio-
ne zostały poważne błędy proceduralne i 
mieszkanka nie otrzymała odpowiedzi w 
wymaganym terminie, jednakże w czasie 
prac Komisji Rewizyjnej zasadność skargi 
nie została udowodniona.
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Sesje Rady Gminy w skrócie

„Głos Słupna”, Biuletyn 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
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Projekt graficzny: Dariusz Strugała
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

Grzegorz Luśniewski z Miszewka Strzałkowskiego z radością przyjął w prezencie flagę narodową.

 od 27 kwietnia - w Gminnym Ośrodku Kultury trwa-
ją zapisy na rodzinną sesję fotograficzną w Cekano-
wie – to okazja do zdobycia wyjątkowej fotopamiątki. 
Koszt sesji 20 zł. Zapisy pod numerem telefonu 24 
386 27 56.

 9 maja, godz. 16.00 - na inaugurację sezonu do sta-
nicy w Liszynie zaprasza Stowarzyszenie Wodniaków 
Gminy Słupno „Flis”. Jego członkowie już w połowie 
kwietnia uporządkowali teren stanicy, naprawili ogro-
dzenie, przygotowali pomosty do cumowania łodzi.

 11-15 maja - Szkoła Podstawowa w Słupnie włączy 
się w ogólnopolską kampanię „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. Będzie szkolny kiermasz książki, konkurs 
czytelniczy i apel poświęcony - to naturalne - książ-
kom. 

 15 maja, godz. 9.00 – na orliku przy Szkole Podsta-
wowej w Liszynie odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Dyrektora Szkoły. Po meczach - ognisko i pie-
czenie kiełbasek. Kibice mile widziani. 

 15 maja, godz. 16-19 - Święto Rodziny i Polskiej Nie-
zapominajki w Samorządowym Przedszkolu „Nieza-
pominajka” w Słupnie. Maluchy zaprezentują umie-
jętności wokalne i recytatorskie, obdarują rodziców 
własnoręcznie przygotowanymi prezentami; zabawy 
i konkursy poprowadzą klauni cyrkowi Ruphert i Rico. 
Uwaga: warto zabrać ze sobą piknikowe koce i trochę 
złotówek na grillowane kiełbaski.

 28 maja, godz. 9-11.30 - ponownie zaprasza Szkoła 
Podstawowa w Słupnie na V edycję Gali Kreatywno-
ści. Dzieci z gminnych i sąsiednich podstawówek we-
zmą udział w lekcji twórczości. Każda drużyna wyko-
na wylosowane uprzednio zadanie, o którym będzie 
musiała potem opowiedzieć. Uczestnicy otrzymają 
dyplomy i upominki oraz zostaną zaproszeni na pysz-
ny poczęstunek.

 po 15 maja (dokładny termin będzie można spraw-
dzić w szkole) - dzień otwarty w Szkole Podstawo-

wej w Słupnie. Każdy przyszły pierwszak dostanie 
upominek przygotowany przez koleżanki i kolegów 
ze starszych klas. Rodzice będą mogli obejrzeć szko-
łę i porozmawiać z wychowawcami. Tego dnia zosta-
ną też wywieszone listy dzieci przyjętych do I klasy 
(ważna informacja: w każdej klasie ma być po 25 dzie-
ci).

 30 maja, godz. 9.00 - kolejne zaproszenie od Gmin-
nego Ośrodka Kultury, tym razem do Słupna na bie-
gi rekreacyjne i Gminny Dzień Dziecka. W programie 
rywalizacja na 9,5 oraz 3,5 km, a także marszobieg z 
kijkami Nordic Walking. Dla każdego dziecka – upomi-
nek i mnóstwo atrakcji - dmuchańce, trampoliny, ma-
lowanie buziek, kiełbaski z grilla.

 31 maja - Dzień Dziecka w stanicy „Flis” w Liszynie.

EA
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Już po raz trzynasty, 14 kwietnia 2015 r., 
w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazo-
wieckiej w Liszynie odbyła się Językowa 
Corrida.

To międzyszkolne spotkanie niewiele ma 
wspólnego z hiszpańską tradycją, jednak i 
my walczymy z bykami – ortograficznymi 
i językowymi.  Co roku „na arenę” wycho-
dzą uczniowie szkół podstawowych gminy 
Słupno, by dowieść, że ojczysta mowa jest 
im dobrze znana. 
Tym razem wzorem do naśladowania był 
Jan Twardowski - ksiądz, poeta, którego 
wrażliwość kształtowała się w obcowaniu 
z mazowiecką przyrodą i codziennymi do-
świadczeniami ludzi. Dlatego też zadaniem 
każdej z grup było przygotowanie recytacji 
wybranego wiersza, a uczestnicy indywidu-
alnego konkursu pisali pracę twórczą z wy-
korzystaniem elementów mazowieckich, 
np. opisu krajobrazu, zabytku lub postaci. 
Obydwa zadania oceniało jury w składzie: 
Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płoc-
kiej, Anna Kühn-Cichocka – poetka i Anna 
Włochowska – poetka. Szczególnie do-
ceniono ciekawą interpretację utworu „W 

klasie” w wykonaniu Oli Kaniewskiej z SP w 
Słupnie oraz list zredagowany przez Wikto-
ra Gałczyńskiego również ze Słupna.
Jednak, by zdobyć zaszczytny tytuł „Mi-
strza języka polskiego Gminy Słupno” 
należało jeszcze do tych umiejętności do-
łączyć doskonałą znajomość gramatyki i 
ortografii, co sprawdziły polonistki: Jolanta 
Borowska i Daria Ołdakowska, oceniając 
napisany przez uczniów test. Tu zdecydo-
wanie najlepiej poradziła sobie Wiktoria 
Stefańska z SP w Liszynie i to właśnie ona, 
po podliczeniu wszystkich punktów, zosta-
ła tegoroczną Mistrzynią! Główną nagrodę 
ufundowaną przez Urząd Gminy w Słupnie 
przekazał wójt Marcin Zawadka. Gratu-
lujemy Wiktorii i wszystkim pozostałym 
uczestnikom zabaw językowych i konkursu 
indywidualnego. Aby każdy czuł się uhono-
rowany, Wanda Urbaniak – dyrektor szkoły 
w Liszynie  wręczyła dyplomy i upominki. 
Książkowe prezenty przekazały także pa-
nie z jury. 
XIII Językowa Corrida jest już wspomnieniem, 
ale troska o piękno naszej ojczystej mowy 
niech towarzyszy każdemu z nas co dnia. 

JB

Wyłoniliśmy „Mistrza języka 
polskiego Gminy Słupno”!

W szkole w Święcieńcu Samorząd 
Uczniowski pod okiem Mileny Lewan-
dowskiej podjął inicjatywę, aby w tym 
roku Dzień Ziemi uhonorować posa-
dzeniem drzewa.

23 kwietnia przedstawiciele społeczno-
ści szkolnej posadzili „żywą pamiątkę”. 
Co ważne, sadzonka oraz pamiątkowa 
tabliczka zostały ufundowane przez 
uczniów, którzy w ramach akcji „słodka 
Walentynka” zebrali pieniądze na tak 
szczytny cel.

Od wielu lat działania proekologiczne 
są ważnym elementem pracy wycho-
wawczej. Uczniowie sadzą drzewa przy 
budynku szkoły od 1999 roku. Niektóre 
z nich dają już przyjemny cień…

Przypomnijmy, że 22 kwietnia to Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi ustanowiony 
w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ. Ideą akcji jest promowanie w 
społeczeństwie postaw proekologicz-
nych.

Opr. rk

Popularyzacja ekologii oraz uświada-
mianie uczniom zagrożeń związanych 
z rozwojem przemysłu i postępującą 
urbanizacją – taki cel przyświecał te-
gorocznym obchodom Dnia Ziemi w 
Szkole Podstawowej w Słupnie.

Program tego dnia był urozmaicony. 
Uczniowie obejrzeli prezentację ekolo-
giczną pt. „Segreguj odpady, świat sam 
nie da rady”, zapoznali się z tradycjami 

związanymi z obchodem Dnia Ziemi, a 
także wzięli udział w konkursie „Jeden z 
dziesięciu – Ekoquiz”.
Budzenie wśród dzieci współodpowie-
dzialności za stan środowiska, poczucia 
troski o czystość najbliższego  otocze-
nia oraz wychowanie w duchu miłości 
i szacunku do przyrody, to główne cele 
tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w 
szkole.

Jolanta Czubak, Mariola Siwek

dzień ziemi
Żywa pamiątka w Święcieńcu

dzień ziemi
„Szanujmy Ziemię, bo mamy 
ją tylko jedną”

MIESZKAŃCY PYTAJĄ

Co dalej 
z wodociągiem
w Borowiczkach – 
Pieńkach?
Niektórzy mieszkańcy wsi 

Borowiczki – Pieńki otrzy-
mali w ostatnich tygo-
dniach pisma od Wodocią-
gów Płockich z informacją 

o zniesieniu tzw. limitów zużycia 
wody oraz do podpisu aneksy do umo-
wy o zaopatrzenie w wodę. 

W związku z pytaniami, jakie miesz-
kańcy kierują w tej sprawie do Urzędu 
Gminy Słupno przypominamy podsta-
wowe fakty dotyczące funkcjonowania 
wodociągu w Borowiczkach – Pieńkach 
oraz podjęte w tym roku działania. 
Szczegółowo mówił o tym w marcu, 
na spotkaniu z mieszkańcami, wicewójt 
Gminy Słupno, Kamil Kulik. 
W latach 80. na terenie gminy, m.in. 
w Borowiczkach – Pieńkach, MZWiK 
(poprzednik spółki Wodociągi Płockie) 
kopał studnie głębinowe na potrzeby 
ujęć wody dla Płocka. W efekcie tych 
prac powstał tzw. lej depresji, czyli 
obniżył się poziom wody w studniach 
na posesjach mieszkańców. W ramach 
rekompensaty MZWiK wybudował w 
Borowiczkach – Pieńkach sieć wodo-
ciągową oraz zagwarantował darmową 
dostawę wody w granicach leja, ustala-
jąc limity jej zużycia.
W roku 2003 zmieniły się przepisy 

ustawy Prawo ochrony środowiska, 
na mocy których z dniem 8 czerwca 
2004 r. wygasł ciążący na już wówczas 
Wodociągach Płockich (MZWiK prze-
kształcił się w 1998 r.) obowiązek sta-
łego i bezpłatnego dostarczania wody. 
Mimo tego spółka nie zmieniła zasad 
dostarczania wody mieszkańcom wsi 
Borowiczki Pieńki.
17 października 2014 r. Rada Gminy 
Słupno podjęła uchwałę o wyraże-
niu zgody na nieodpłatne przejęcie 
od spółki Wodociągi Płockie na wła-
sność Gminy Słupno składników ma-
jątkowych sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami (uchwała nr 379/XL/14). 
Podjęcie uchwały poprzedziły informa-
cje ówczesnego wójta Gminy Słupno, 
Stefana Jakubowskiego, przedstawiane 
na komisjach (m.in. komisji oświaty, po-
lityki społecznej i bezpieczeństwa oraz 
komisji rewizyjnej). Wynikało z nich, że 
29 września 2014 r. odbyło się spotka-
nie z Wodociągami Płockimi w sprawie 
przejęcia od miasta Płocka wodociągu 
w Borowiczkach – Pieńkach łącznie z 
lejem depresyjnym, przy czym za wodę 
wykorzystaną przez mieszkańców leja 
miasto będzie gminie zwracać pienią-
dze. Przejęcie miało nastąpić z dniem 
1 stycznia 2015 r. (informacje pochodzą 
z zapisów w protokołach posiedzeń 

komisji). Niestety, do dziś nie nastąpi-
ło, pojawiły się za to wspomniane na 
początku artykułu pisma do miesz-
kańców. O co chodzi? Czy Wodociągi 
Płockie wycofały się z wcześniejszych 
ustaleń?
- Nie tyle wycofaliśmy się, co wstrzy-
maliśmy się z wykonaniem tej decyzji, 
bo chcieliśmy przeprowadzić wśród 
mieszkańców akcję informacyjną o od-
płatnym dostarczaniu wody od 1 maja 
2015 r. w związku z tym, że zmieniły 
się w tej kwestii uregulowania prawne 
– wyjaśnia Marek Naworski, prezes za-
rządu Wodociągów Płockich. – Chcemy, 
żeby roszczenia związane z odpłatno-
ścią za wodę mieszkańcy kierowali nie 
do Gminy tylko do nas. W piśmie, które 
wysłaliśmy do Urzędu Gminy 30 kwiet-
nia br. potwierdzamy naszą gotowość 
do nieodpłatnego przekazania sieci wo-
dociągowej na rzecz Gminy Słupno.

Zapytany o to, dlaczego dopiero teraz 
Wodociągi Płockie zdecydowały się do-
stosować do prawa obowiązującego od 
11 lat, prezes Naworski odpowiedział, że 
nigdy nie ma dobrego klimatu na tego 
rodzaju posunięcia. – Trudno zabrać 
mieszkańcom to, co od wielu lat mieli 
za darmo – dodaje.

rk

W Biuletynie Informacji Publicznej, w 
zakładce Zamówienia Publiczne do 30 
000 euro, ukazało się 30 kwietnia br. 
zapytanie ofertowe dotyczące „Ob-
sługi bankowej budżetu Gminy Słup-
no i jednostek finansowanych poprzez 
ten budżet w latach 2015-2018”.

Jednostki budżetowe objęte zapyta-

niem ofertowym to Gminny Zespół 
Oświaty oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
- To pierwsze w historii Gminy Słupno 
zamówienie publiczne na tego rodzaju 
zadanie. Obejmuje ono również wyna-
jem powierzchni użytkowej pod ban-
komat w Urzędzie Gminy w Słupnie, 
za którą Gmina będzie pobierać opłatę 

– wyjaśnia wójt Gminy Słupno, Marcin 
Zawadka. - Wcześniej funkcjonowania 
bankomatu w tym miejscu nie regulo-
wała żadna umowa, a dotychczasowy 
bank nie ponosił z tego tytułu żadnych 
kosztów.
Termin składania i otwarcia ofert upły-
wa 8 maja br.

rk

Gmina wybierze bank do obsługi budżetu

Drzewa przy szkole w Święcieńcu będą rosły razem z jej uczniami…
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY W SŁUPNIE

Komórka organizacyjna Zakres działań i spraw Informacje o pracowniku Nr. tel. Nr. pok.

Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Spraw Obywatelskich

- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów 
- zmiany w aktach stanu cywilnego
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego
- prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego
- ewidencja ludności i dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ala Górecka

24 267 95 70 1 (parter)

Inspektor ds. ewidencji ludności - Nina Lewandowska

Wydział Organizacji Urzędu

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania  urzędu
- ochrona danych osobowych
- wybory i referenda
- bezpośrednia obsługa mieszkańców
- obsługa rady gminy i komisji
- wnioski o dostęp do informacji publicznej
- obsługa informatyczna urzędu

Naczelnik Wydziału - Joanna Ziółkiewicz
24 267 95 81 9

Główny specjalista ds. administracji - Monika Błaszczyk-Szychułda

Sekretariat - Jadwiga Krawczyk 24 267 95 60 13

Inspektor ds. informatyki - Tomasz Bubrowiecki 24 267 95 72 16

Inspektor ds. obsługi rady - Dorota Woźniak 24 267 95 88 19a

Inspektor - Emilia Adamkowska 24 267 95 85 19b

Pomoc administracyjna - Dariusz Woźniak 24 267 95 85 19b

Wydział Budżetowo Księgowy

- finanse publiczne
- podatki i opłaty lokalne
- zarządzanie budżetem gminy
- obsługa finansowo-księgowa i kasowa urzędu
- finanse urzędu

Naczelnik Wydziału - Skarbnik Gminy - Elżbieta Syrkowska 24 267 95 77 14b

Główny Księgowy - Agnieszka Michałowska

24 267 95 79 14a
Inspektor ds. księgowości budżetowej - Aldona Jasińska

Inspektor ds. windykacji opłat niepodatkowych - Barbara Świderska

Inspektor ds. wynagrodzeń - Aleksandra Gołębiewska

Inspektor ds. podatków i opłat - Ewa Natkowska

24 267 95 80 11Inspektor ds. windykacji podatków i opłat - Sabina Lewandowska

Inspektor ds. księgowości podatkowej - Konrad Masiukiewicz

Wydział Inwestycji, 
Infrastruktury i Rozwoju

- infrastruktura i inwestycje
- drogi gminne
- działania interwencyjne w przypadkach zagrożenia i awarii
- komunikacja publiczna
- oświetlenie uliczne
- działalność gospodarcza
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Naczelnik Wydziału - Andrzej Dzięgielewski
24 267 95 74 12a

Inspektor ds. utrzymania dróg - Krzysztof Bartczak 

Inspektor ds. planowania inwestycji - Iwona Bodal
24 267 95 84 12b

Pomoc administracyjna - Anna Włochowska

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Iwona Drypczewska 24 267 95 69 2 (parter)

Referent ds. dróg i komunikacji - Maciej Szostek
24 267 95 91 10

Pomoc administracyjna - Tomasz Wiktorowski

Wydział Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej

- odpady komunalne
- ochrona zwierząt
- utrzymanie czystości w gminie
- ochrona środowiska
- rolnictwo i ochrona przyrody
- gospodarka komunalna
- wycinka drzew

Naczelnik Wydziału - Dominika Ogieniewska
24 267 95 62 5

Referent ds. gospodarki odpadami - Katarzyna Fałata

Główny specjalista ds. rolnictwa - Marek Kroczewski

24 267 95 75 4Główny specjalista ds. ochrony środowiska - Michał Kolasiński

Inspektor ds. gospodarki komunalnej - Zofia Szamel

Wydział Nieruchomości  
i Planowania Przestrzennego

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- polityka lokalowa
- gospodarka nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Joanna Wereszczyńska 24 267 95 73 7a

Inspektor ds. budownictwa i gospodarki lokalowej - Izabela Borowska
24 267 95 71 7b

Inspektor ds. planowania przestrzennego - Małgorzata Matusiak

Młodszy referent ds. adiacenckich - Anna Portalska
24 267 95 67 7

Pomoc administracyjna - Iwona Śliwińska

Samodzielne Stanowiska Pracy

- prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych Samodzielne Jednosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń - Sylwia 
Pomianowska 24 267 95 66 13a

- obsługa urzędu w zakresie prowadzenia i koordynowania spraw z zakresu 
zamówień publicznych  i konkursów

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych - 
Marzena Załęska 24 267 95 84 12b

- przygotowywanie i realizacja oraz nadzór nad działaniami promocyjnymi gminy Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji Społecznej 
i Promocji - Renata Krawczyńska-Adamkowska 24 267 95 85 19b

- prowadzenie spraw spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz ochrony 
informacji niejawnych

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony i Zarządzania 
Kryzysowego - Elżbieta Sarnowska 24 267 95 63 17

Informacje z rolniczej giełdy
Zgodnie z tym, co podaje portal Money.pl przedstawiamy, jak w ostatnich dniach kształtowały się wzrosty i spadki Polskiej Giełdy Towarowej. Poniżej prezentujemy 
zestawienie cen ziaren i zbóż oraz produktów zwierzęcych. 

Produkty zwierzęce 
Nazwa Cena Jednostka Zmiana 7d. Zmiana 3m. Zmiana 12m. Data aktualizacji

byk 7,00 PLN/kg +4,32% +19,66% -3,58% 2015-04-30

jałówka 6,50 PLN/kg +4,17% +18,18% -7,67% 2015-04-30

krowa 5,40 PLN/kg +8,87% +17,39% +0,93% 2015-04-30

kura 2,60 PLN/kg -7,14% -5,45% +15,56% 2015-04-29

kurczak 3,02 PLN/kg +0,67% -13,71% -19,25% 2015-04-29

trzoda chlewna hodowlana 1047,73 PLN/szt 0,00% 0,00% -5,53% 2015-04-27

warchlak krajowy 11,08 PLN/kg 0,00% +22,05% -8,51% 2015-04-27

Źródło: agrobiznes.money.pl

Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana 7d. Zmiana 3m. Zmiana 12 m. Data aktualizacji

jęczmień browarny 580,83 PLN/t -4,78% -4,78% -25,53% 2015-04-30

jęczmień paszowy 564,04 PLN/t -1,91% -0,70% -24,79% 2015-04-30

owies konsumpcyjny 487,50 PLN/t -6,25% +8,33% -23,83% 2015-04-30

owies paszowy 468,33 PLN/t -1,75% +7,66% -24,46% 2015-04-30

pszenica konsumpcyjna 662,50 PLN/t -1,97% -10,17% -17,19% 2015-04-30

pszenica paszowa 613,42 PLN/t -0,05% -1,38% -22,35% 2015-04-30

pszenżyto paszowe 508,68 PLN/t -1,94% -4,02% -27,33% 2015-04-30

śruta rzepakowa 955,00 PLN/t +1,60% -3,90% -13,18% 2015-04-30

śruta sojowa 1610,00 PLN/t 0,00% -9,55% -17,01% 2015-04-30

żyto konsumpcyjne 475,71 PLN/t -2,92% -5,24% -23,27% 2015-04-30

żyto paszowe 449,17 PLN/t -0,85% -4,43% -25,14% 2015-04-30

Źródło: agrobiznes.money.pl

Kilka zdań 
o funduszu 
sołeckim
W marcowym numerze biuletynu 
„Głos Słupna” zamieszono nieścisłe 
informacje o wykorzystaniu środków 
finansowych każdej wsi w ramach 
funduszu sołeckiego.

Została pominięta informacja o fun-
duszu sołeckim wsi Miszewko Stefany. 
Sołectwo Miszewko Stefany w 2014 r. prze-
znaczyło 15 700 zł na budowę ogrodze-
nia świetlicy.

Za błąd  przepraszamy.

GŁOS SŁUPNA opr. EA
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RYNEK PRODUCENTÓW MLEKA

Za i przeciw likwidacji kwot 
mlecznych

1 kwietnia 2015 r. na terytorium 
państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej zlikwidowano system 
kwot mlecznych. Wycofanie 
regulacji rynku i produkcji mle-

ka przez Komisję Europejską wzbudza 
wiele emocji wśród polskich decyden-
tów politycznych i rolników.

Nadmierna produkcja mleka na prze-
łomie lat 70. i 80. spowodowała wpro-
wadzenie w 1984 r. kwot mlecznych, 
mających na celu nie tylko ustabilizo-
wanie produkcji mleka i zapewnienie 
prawidłowych relacji między popytem a 
podażą, ale także utrzymanie stabilnych 
cen w tym sektorze. Ustalenie takiego 
instrumentu nie uchroniło całkowicie 
rynku rolnego od wahań cen mleka, co 
negatywnie wpływało na dochód rolni-
ków. W związku z tym, w 2003 r. podję-
to decyzję o reformie Wspólnej Polityki 
Rolnej, której jednym z priorytetów było 
zlikwidowanie, najpóźniej do 2008 r., 
odgórnie narzuconych limitów produkcji 
mleka. Zdecydowano jednak, że likwi-
dacja kwot mlecznych nastąpi dopiero 
wiosną 2015 roku.

Nadzieja na poprawę
sytuacji unijnych rolników
Zwolennicy likwidacji kwot mlecznych 
upatrują w tej reformie szansy na niekon-
trolowany wzrost i rozwój produkcji mleka. 
Niewątpliwie, obecna sytuacja polityczna 
w Europie Wschodniej nie sprzyja polskim 
rolnikom. Narzucone embargo rosyjskie 
spowodowało znaczny spadek cen mleka 
i wymusiło poszukiwanie coraz to nowych 
rynków eksportowych. Dotychczas obo-
wiązujące kwoty mleczne nie uchroniły 
rolników przed tą destabilizacją i wcześniej-
szym kryzysem lat 2008-2009. 
Zdaniem Phila Hogana, komisarza UE ds. 
rolnictwa, teraz będziemy konkurencyjni 
i zdolni do eksportowania. Należy jednak 
mieć na uwadze fakt, iż pomimo niedo-
stosowania kwoty produkcyjnej do poten-
cjału gospodarczego i liczby konsumentów 
w Polsce, zlikwidowanie kwot mlecznych 
może mocno dotknąć mniejszych produ-
centów mleka.

Kary za przekroczenie
kwot mlecznych
Kary za nadwyżkę produkcji mleka tuż przed 
likwidacją kwot mlecznych wywołują często 

niezrozumienie wśród wielu osób. Na forum 
unijnym postulat zaniechania kar dla polskich 
rolników wielokrotnie wysuwał minister 
rolnictwa Marek Sawicki i polscy europarla-
mentarzyści. Słabość umiejętności negocja-
torskich i lobbistycznych wśród polskiej elity 
politycznej uniemożliwiła złagodzenia tych-
że kar. Stanowczy sprzeciw innych państw 
członkowskich argumentowany był koniecz-
nością dotrzymania warunków umowy i 
ograniczenia produkcji przez pozostałe kraje. 
Jedynym preferowanym przez Komisję Euro-
pejską rozwiązaniem dla Polski było rozłoże-
nie kary na trzy raty, co ma jej zdaniem uchro-
nić rodzimych producentów od problemów 
finansowych. Stanowi to wszakże niewielki 
ukłon w stronę polskiego rolnictwa, gdyż 
produkcja mleka okazała się o ok. 6-7 proc. 
większa od dopuszczalnego limitu, w konse-
kwencji czego kara może wynieść nawet 800 
mln złotych. Przy tak dużym zobowiązaniu 
wobec Komisji Europejskiej i niskiej cenie mle-
ka ta sytuacja na pewno okaże się dotkliwa 
dla przeciętnego rolnika.

Obawy przed likwidacją
kwot mlecznych
W opinii ekspertów zniesienie kwotowa-

nia zdecydowanie zwiększy produkcję 
mleka, jednak może spowodować istotne 
obniżenie cen. Rosnący rynek suszarni do 
produkcji mleka w proszku, kurczący się 
popyt na rynku chińskim oraz zwiększenie 
produkcji mleka przez światowych konku-
rentów, tj. Stany Zjednoczone, Australię i 
Nową Zelandię jest już w tej chwili odczu-
walnym zjawiskiem, którego efektem są 
wciąż spadające ceny mleka. Urynkowie-
nie Wspólnej Polityki Rolnej może okazać 
się korzystne w długofalowej perspekty-
wie, jednak na razie rolnicy będą musieli 
zmierzyć się z jeszcze większą obniżką cen 
za litr mleka i zmniejszeniem swoich do-
chodów. Dlatego też powstają pytania: czy 
Unia Europejska wykaże się altruizmem i 
zainicjuje jakąś strategię polityczną w 
celu zapobieżenia kryzysowi w sektorze 
mleczarskim, czy raczej pozostawi sektor 
bezbronnym wobec coraz większych wa-
hań cen mleka? Obecnie jest jeszcze za 
wcześnie na udzielenie definitywnej odpo-
wiedzi na powyższe pytania.

Patrycja Rutkowska  
Źródła:  sadeczanin. info, swiatrolnika.com,

europarl. europa.eu, w polityce.pl,

uniaeuropejska.org, tvp.info, pap.pl

Ostatnie słowa, ostatnie spojrzenie… 
ostatni oddech… potem wiadomość o 
odejściu bliskiej nam osoby. Śmierć, 
ostatni etap naszego życia, coś nieod-
wracalnego i nieuniknionego…

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
straciliśmy dwie wspaniałe osoby, 
dwóch społecznych działaczy. Opuścili 
nas Andrzej Banasiak (+60l.) oraz Euge-
niusz Pstrągowski (+92l.).

Śp. Andrzej Banasiak, radny kadencji 
2010-2014 oraz 2014-2018, wydawca 
jednego z gminnych czasopism, czło-
wiek niezłomnie dążący do swoich 
celów, nie upadający pomimo wielu 
trudności, dla niektórych mentor i au-
torytet,  żołnierz Wojska Polskiego w 
stanie spoczynku, odznaczony wieloma 
medalami, pilot szybowcowy i pasjonat 

lotnictwa. Wójt Gminy Słupno wystąpił 
do Starostwa Powiatowego w Płocku 
z wnioskiem o pośmiertne nadanie Mu 
medalu „Zasłużony dla Powiatu Płoc-
kiego” (niestety, wniosek rozpatrzony 
został negatywnie - czekamy na uza-
sadnienie tej decyzji przez Starostwo 
Powiatowe).

Śp. Eugeniusz Pstrągowski, wielolet-
ni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Cekanowo, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Słupnie, człowiek 
aktywnie działający na rzecz lokalnej 
społeczności, odznaczony wieloma 
odznaczeniami państwowymi i związ-
kowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Twórca 
Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej.

DW

Pozostaniecie na zawsze w sercach i pamięci tych, których kochaliście...

Urzędową korespondencję w Gminie 
Słupno dostarcza adresatom goniec - 
Krzysztof Kacprzak.

Każda osoba, której przywiezie pismo z 
Urzędu Gminy powinna zwrócić uwagę 
na identyfikator gońca: pod imieniem i 
nazwiskiem jest informacja, że to „Pra-
cownik Urzędu Gminy w Słupnie upoważ-
niony do doręczania przesyłek własnych 
Urzędu Gminy w Słupnie, Gminy Słupno, 
Rady Gminy Słupno, zgodnie z zarządze-
niem nr 27/2015 z dn. 31.03.2015 Wójta 
Gminy Słupno. Potwierdzenie tożsamo-
ści pod nr tel. 24 267-95-60”.

EA

Pisma
z Gminy
wozi goniec

Pod honorowym patronatem wójta 
Gminy Słupno Marcina Zawadki odbyły 
się II Targi Edukacyjne – Słupno 2015. 
Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Gimnazjum im. K.K. Ba-
czyńskiego.

Targi adresowane były do młodzieży 
gimnazjalnej, która zapoznała się z ofer-
tą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych 
z Płocka. O nowych uczniów zabiegało 17 
placówek oświatowych. Uczniowie wy-
słuchali również dwóch prelekcji przygo-
towanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie Filia w Płocku oraz psycho-
loga Zespołu Szkół Usług i Przedsiębior-
czości w Płocku. II Targi Edukacyjne w 
Gminie Słupno uświetnił występ cheerle-
aderek oraz pokaz samoobrony. 

JS

II Targi
Edukacyjne
– Słupno 2015

Pogrzeb Eugeniusza Pstrągowskiego.Andrzej Banasiak.
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Lubię
mieszkać
w Słupnie

200
korespondencji

dla Radia
Watykańskiego

FELIETON OBYWATELA SŁUPNA

9125 dni Słupna czyli Eric Arthur Blair* mógłby się u nas uczyć

Za kilka dni minie pięć mie-
sięcy od objęcia stanowiska 
wójta przez Marcina Zawad-
kę. Nagle to wszystko czego 
nie udało się zrobić przez 25 

lat Zawadka ma zrobić już, teraz, od 
ręki, przecież miał już na to tyle czasu 
– prawie pół roku!

Okres wdrożenia nowy wójt miał w na-
szej gminie skrócony do minimum – my-
ślę, że wynika to po części z braku do-
świadczenia przedstawicieli niektórych 
ugrupowań, bo przecież kiedy mieliby je 
zdobyć skoro w różnych konfiguracjach 
rządzili naszą gminą pod przewodnic-
twem jednego człowieka 25 lat – czyli 
marne 9125 dni. Niektórzy w tym ukła-
dzie ubezwłasnowolnienia siedzieli 
tak długo, że nawet nie zauważyli, że 
mieszkańcy wybrali zmiany i chcą wyż-
szych standardów, jasnych i przejrzy-
stych zasad.

Oczywiście, w okresie ostatnich 25 lat 
pojawiło się wielu wspaniałych samo-
rządowców, którzy chcieli coś zmienić i 
odważyli się, jak przy stole pokerowym, 
powiedzieć: „sprawdzam”. Niestety, 
układ przy stole pozostawał ten sam, 
a granie „ogranymi” już kartami dla wy-
trawnych pokerzystów z 25-letnim sta-
żem to przysłowiowy mały pikuś. Jak 
dodamy do tego fakt, że karty tasował i 
rozdawał jeden i ten sam gracz, to wynik 
rozgrywki mógł być tylko jeden.

Nijak się mają te niecałe 160 dni Zawadki 
do 9125 jego zacnego poprzednika jeżeli 
chodzi o skalę spraw, które zdarzyły się 
w tym okresie. Jednak zwolennicy, nie 
tyle poprzednika, co stanowisk i układu 
w gminie zbudowanego przez niemal 25 
lat, podnoszą alarm. Zawadka zwalnia, 
sprawdza, węszy, oczekuje zaangażo-
wania, zmiany sposobu myślenia i po-
dejścia zarówno do mieszkańców, jak i 

majątku gminnego. A kto to, a co to za 
typ ten Zawadka? Latarnie w nocy pali – 
głupek jeden! Chodzi, zagląda, sprawdza 
umowy, weryfikuje zamówienia publicz-
ne itp. itd. Dyrektor to przecież pan na 
włościach: „ja tu rządzę, a pan jest tylko  
wójtem!”. Mnożenie etatów, koledzy tu 
i tam, innowacyjność jako przykrywka… 
Wielki PR-owy balon, na którym już 
od lat była łata na łacie w końcu pęka. 
Pęka, ale zamiast innowacyjnego gazu 
wpompowanego tam za pomocą pienię-
dzy zewnętrznych i gminnych ulatnia się 
z niego smrodek i lekka stęchlizna.
Żeby tego było mało ludzie, którzy po-
mogli pogrążyć stary układ poprzez 
fatalne zagrywki, mające na celu tylko i 
wyłącznie zdyskredytować i ośmieszyć 
Zawadkę w oczach wyborców, tzw. spin 
doktorzy, rozpoczęli teraz akcję dal-
szego plucia i obrażania umieszczając 
pod przykrywką rzekomo niezależnych 
i anonimowych obrońców demokracji 

steki bzdur, które w swej formie i mery-
toryce równają się z tym co robili przed 
wyborami, próbując ocalić stary układ w 
gminie Słupno.
Przed wójtem ciężka praca nad tym, 
jak z jednej strony spełnić oczekiwania 
wyborców – zarówno swoich, jak i prze-
ciwników, a z drugiej zaś postępować 
zgodnie z przepisami prawa i niezliczoną 
liczbą ustaw i rozporządzeń, które na 
samorządy lokalne nakłada państwo. 
Gdy na to wszystko nałożymy słowa 
ślubowania wójta i radnych to możemy 
mieć wręcz pewność, że to właśnie my 
mieszkańcy i nasze dobro będzie zawsze 
na pierwszym miejscu.
W takiej gminie jak nasza mamy łatwiej, 
postawiliśmy na ludzi, których znamy, 
szanujemy i często wzbudzają nasze za-
ufanie. Mało istotnym elementem było 
to, kto należał do jakiej partii i komu kła-
niał się przez lata. Idealnie byłoby, aby 
nowi radni byli niezależni nie tylko od 

gminnych, ale również od lokalnych in-
teresów, aby nie interesowały ich chwa-
ła i splendory lecz dobro mieszkańców. 
Wydaje mi się, że to wszystko może 
nam zagwarantować tylko uszanowa-
nie - zarówno przez przegranych, jak i 
ich partie - naszego wyboru.

Pisząc ten tekst zdaję sobie sprawę, że 
to co przedstawię jest nie na rękę zarów-
no radnym, jak i wójtowi. Tak zostałem 
wychowany i moja odpowiedzialność za 
ziemię, na której się wychowałem i na 
której znajduje się wszystko co ukocha-
łem, nakazuje mi podzielić się tym co 
sądzę o obecnej sytuacji w gminie.

Na koniec bardzo proszę, aby ludzie, od 
których przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
nie otrzymałem jako mieszkaniec jasnej 
i przejrzystej wizji rozwoju mojej Gminy, 
dali już spokój.

*tylko dla inteligentnych

Wykształcenie
i doświadczenie zawodowe
Jest inżynierem budownictwa i specjali-
stą od zarządzania organizacją. Kilka lat 
przepracował w administracji oświatowej 
w Płocku, był też organizatorem i pierw-
szym dyrektorem płockiej Kasy Chorych. 
W swoim zawodowym życiorysie Konrad 
Dobrosielski ma także rok pracy na kontr-
akcie w Algierii w stacji skraplania i oczysz-
czania gazu ziemnego. „Epizodem dzien-
nikarskim” nazywa pracę w Katolickim 
Radiu Płock oraz pięć lat na stanowisku 
korespondenta Radia Watykańskiego. Był 
w biurze organizacji pielgrzymki papieskiej 
w 1991 r., jest autorem felietonów do ga-
zety parafialnej w Słupnie oraz członkiem 
43. Synodu Płockiego i sekretarzem komi-
sji Synodu ds. małżeństwa i rodziny.

Praca w samorządzie
To jego pierwsza kadencja w Radzie Gminy 
Słupno, ale doświadczenie w pracy samo-
rządowca zdobywał już w latach 90. będąc 
przewodniczącym Komitetu Obywatel-
skiego na Osiedlu Kolegialna w Płocku. W 
roku 1990 był członkiem zespołu redak-
cyjnego płockiego pisma „Goniec Obywa-
telski” oraz współpracował z ówczesnymi 
kandydatami do Rady Miasta Płocka.

Misja samorządowca
- Budować - a nie burzyć, współpracować 
- a nie jątrzyć, szukać kompromisu - a nie 
„być przeciwko”. To są uniwersalne zasady, 
które sprawdzają się nie tylko w samorzą-
dzie, ale w życiu – mówi stanowczo Konrad 
Dobrosielski. W ludziach najbardziej ceni 
posiadanie stabilnego systemu uznanych 
wartości, uczciwość, lojalność i prawdo-
mówność.

Jak się pracuje
w Radzie Gminy Słupno?
- Dobrze i efektywnie współpracuje się 
z tymi, którzy chcą i potrafią współpra-
cować – wyjaśnia. – Nie wszyscy te ce-
chy posiadają, ale chcę wierzyć, że uczą 
się, dojrzewają do współpracy i nabierają 
mądrości. Jako radny Konrad Dobrosielski 
stawia sobie za cel m.in. dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców, pomagać potrze-
bującym, zabiegać o przejrzystość i jaw-
ność w działaniach władzy. – Cieszę się, że 
w tych dziedzinach już następują zmiany 
na lepsze – dodaje.
 
Zainteresowania
Z natury jest domatorem, ale przyznaje, 
że bardzo lubi podróżować. – Największe 
wrażenie zrobił na mnie Izrael. To przecież 
kolebka cywilizacji judeochrześcijańskiej, a 
zatem nasze korzenie - mówi. 
Na emeryturze Konrad Dobrosielski po-
święca się pracy w ogrodzie, którą – jak 
sam przyznaje – bardzo lubi. Łączy ją z 
inną pasją, czyli majsterkowaniem. Na 
drzewie w ogrodzie są już początki domku 
dla wnucząt. Interesuje go polityka, socjo-
logia i teoria negocjacji. – Myślę, że jestem 
niezłym negocjatorem – wyznaje. Zapyta-
ny o to, co lubi, ze szczerością odpowiada: 
- Lubię mieszkać w Słupnie.

Renata Krawczyńska

Od 15 lat jestem mieszkańcem Słupna i jak inni 
członkowie tutejszej społeczności odczuwam wszystkie 
uciążliwości dnia codziennego. Często wynikają one z 
braku troski o dobro wspólne lub są po prostu grzechem 
zaniechania tych, którzy powinni działać w interesie 
mieszkańców. Chcę to zmieniać.

Konrad Dobrosielski

»
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Poznajmy sołtysów z Gminy Słupno

Na początku kwietnia zakończyły się wybory nowych sołtysów oraz Rad Sołeckich. 
W Gminie Słupno jest 17 sołectw, w pięciu z nich mieszkańcy wybrali nowe 
osoby, natomiast w 12 sołectwach wyborcy powierzyli funkcję sołtysa swoim 
dotychczasowym reprezentantom.
Wśród sołtysów dominują mężczyźni – tylko sześć pań w naszej gminie piastuje 
tę funkcję. 

SOŁECTWO SAMBÓRZ
SOŁTYS JERZY GORZYCKI

tel. 24 261 90 94
RADA SOŁECKA: MAREK ŻABOLICKI,

GRZEGORZ DĄBROWSKI

SOŁECTWO BOROWICZKI - PIEŃKI
SOŁTYS MARIANNA SZCZYPNIEWSKA

tel. 24 264 86 27
RADA SOŁECKA: MARCIN POLIT, IZA WIĘCEK,

TOMASZ WIKTOROWSKI,

AGNIESZKA KANIGOWSKA, ROMANA CHIRZYŃSKA

SOŁECTWO MISZEWKO
STRZAŁKOWSKIE

SOŁTYS WOJCIECH JAKUBOWSKI 
tel. 24 261 90 74

RADA SOŁECKA: AGNIESZKA RACZYŃSKA, 

TOMASZ KOWALSKI, ANDRZEJ KOZIEŁ

SOŁECTWO RYDZYNO
SOŁTYS ANNA GŁOWACKA 

tel. 698 331 399
RADA SOŁECKA: BEATA POPŁAWSKA, JACEK NYCH, 

ZOFIA WIĘCEK, JAKUB PANKOWSKI

SOŁECTWO MIJAKOWO
SOŁTYS MARCIN GORZELANY 

tel. 515 231 253
RADA SOŁECKA: JADWIGA DYLEWSKA,

ARTUR WIĘCEK, JAROSŁAW KAŹMIERCZAK

SOŁECTWO STARE GULCZEWO
SOŁTYS LUCYNA GRĄCZEWSKA

tel. 512-354-555
RADA SOŁECKA: WŁODZIMIERZ KOBUSZEWSKI, 

BOGUSŁAWA TOMCZAK, RENATA WIST,

DANUTA RĄCZKOWSKA

SOŁECTWO MISZEWKO - STEFANY
SOŁTYS TOMASZ PIÓRKOWSKI

tel. 504 993 282
RADA SOŁECKA: WŁODZIMIERZ WOŹNIAK,

KRZYSZTOF GRETKOWSKI

SOŁECTWO SŁUPNO
SOŁTYS STANISŁAW WERNER

tel. 601 275 519
RADA SOŁECKA: WANDA RAJEWSKA,

KAZIMIERZ SIWEK, BARBARA WILCZYŃSKA,

WOJCIECH WŁOCHOWSKI

SOŁECTWO MIROSŁAW
SOŁTYS ANDRZEJ PIETRZAK

tel. 24 268 56 33; 602 681 521
RADA SOŁECKA: JOLANTA ORZECHOWSKA,

TOMASZ PIETRZAK, NINA CHRZANOWSKA

SOŁECTWO WYKOWO
SOŁTYS ANDRZEJ SĘPIAK

tel. 607 060 542
RADA SOŁECKA: JAROSŁAW KWIATKOWSKI,

KRZYSZTOF FILANT, JANUSZ SZENK

SOŁECTWO SZELIGI
SOŁTYS BOGDAN FALKOWSKI

tel. 24 261 29 39
RADA SOŁECKA: GRZEGORZ MACIEJEWSKI,

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

SOŁECTWO CEKANOWO
SOŁTYS ANDRZEJ KANIA

tel. 602 486 528
RADA SOŁECKA: KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI,

PIOTR MAJEWSKI, ZBIGNIEW DZIECINNY,

MAŁGORZATA KAŹMIEROWSKA

SOŁECTWO NOWE GULCZEWO
SOŁTYS ADAM JANKOWSKI

tel. 24 263 58 91
RADA SOŁECKA: DANIEL IGIELSKI,

PIOTR RZEWUSKI, MAREK OWCZAREK,

KRZYSZTOF ŁĄCZYŃSKI

SOŁECTWO RAMUTOWO
SOŁTYS RENATA DEMBSKA

tel. 600-340-124
RADA SOŁECKA: EDYTA KUSIŃSKA,

JACEK SANDOMIERSKI, JAN KOPYRSKI

SOŁECTWO LISZYNO
SOŁTYS DARIUSZ LUŚNIEWSKI

tel. 506-058-326
RADA SOŁECKA: ANDŻELIKA NIEDZIELSKA,

JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI, DARIUSZ ŻURAWSKI, 

ZDZISŁAW BOROWSKI

SOŁECTWO BARCIKOWO
SOŁTYS BOŻENA GRZYBOWSKA
tel. 24  261-92-38; 695-824-183

RADA SOŁECKA: AGNIESZKA KARPIŃSKA,

ANDRZEJ CYBULSKI, EWA ŻEBROWSKA

SOŁECTWO BIELINO
SOŁTYS KATARZYNA GARWACKA

tel. 505-190-605
RADA SOŁECKA: GRAŻYNA KULPA,

WOJCIECH NIEDZIELSKI, ELŻBIETA KACPRZAK

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje 
nowa ustawa – Prawo o aktach sta-
nu cywilnego, która umożliwia za-
warcie małżeństwa poza urzędem 
stanu cywilnego.

W naszym urzędzie, a właściwie 
poza urzędem, odbył się już taki ślub, 
pierwszy w historii gminy. A miało to 
miejsce… na plaży? W lesie?  Nie, po-
śród sztang i urządzeń do ćwiczeń, 

czyli w siłowni w Zajeździe „Mazow-
sze”. 

Skąd taki wybór? Państwo Aneta i 
Marcin Olchowik  od lat pasjonują się 
aerobikiem i kulturystyką.  To właśnie 
zainteresowania pokierowały ich do 
zawarcia małżeństwa w siłowni.  Ślub 
odbył się 17 marca.

DW

Hantle, sztanga i... ślub

Stoją od lewej: Lucyna Grączewska, Renata Dembska, Bogdan Falkowski, Marianna Szczypniewska, Anna Głowacka, Wojciech Jakubowski, Dariusz Luśniewski, Stanisław Werner, Andrzej Sępiak, Marcin Gorzelany, Andrzej Kania, Jerzy Gorzycki, Adam Jankowski, Andrzej Pietrzak.
Na pierwszym planie siedzi Bożena Grzybowska. Na zdjęciu brakuje Katarzyny Garwackiej i Tomasza Piórkowskiego.

Państwo Aneta i Marcin Olchowik.
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Drużyny z Gminy Słupno, 
Płocka i Staroźreb brały 
udział w I Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Słupno w ha-
lowej piłce nożnej dzieci, 

który odbył się w hali sportowej przy 
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Słupnie. 

W turnieju zawodnicy grali w dwóch 
grupach podzielonych według rocz-
ników. W grupie A mecze rozgrywały 
roczniki 2005/06, zaś w grupie B rocz-
niki 2007/08.
Słupno reprezentowały zespoły Delty  
oraz Soccer’u, które wystawiły składy 
w obu rocznikach (Delta Słupno wy-
stawiła w starszym roczniku aż dwa 

zespoły). Grupy przedstawiały się na-
stępująco:
Grupa A: Delta Słupno 05, Soccer Słup-
no, Delta Słupno 06, Stoczniowiec 
Płock, FA Płock
Grupa B: Delta Słupno, Soccer Słupno, 
Świt Staroźreby, FA Płock

Meczem otwarcia było spotkanie der-
bowe dwóch miejscowych drużyn, któ-
re zakończyło się wynikiem 2:1 dla ze-
społu Delty. Po nim bez wątpienia dużą  
atrakcją było spotkanie rozegrane po-
między pracownikami Urzędu Gminy 
Słupno, a rodzicami młodych piłkarzy. 
Rodzice dzieci w składzie damsko-mę-
skim wysoko wygrali 9:4, ale tak jak w 
przypadku gry dzieci – nie wynik był tu 

najważniejszy, a integracja oraz wspól-
na zabawa. W zespole urzędników nie 
zabrakło wójta Marcina Zawadki, który 
walczył w obronie i często włączał się 
w ofensywne akcje swojej drużyny.

Mecze w grupach odbywały się w sys-
temie każdy z każdym. W grupie A od 
początku prym wiodły dwa zespoły 
z Płocka, które grając ostatni mecz 
między sobą zremisowały po zaciętej 
walce 1:1 i o losach całego turnieju za-
decydowały rzuty karne, które wygrali 
piłkarze FA Płock. Trzecie miejsce, ku 
uciesze lokalnej publiczności, zajęła 
drużyna Delty Słupno.

W grupie B z kompletem wygranych 

na pierwszym miejscu uplasowała się 
również młodsza drużyna FA z Płocka. 
Drugie miejsce należało do Świtu Sta-
roźreby, a trzecie zajęło młodsze wyda-
nie lokalnego Soccer’u Słupno.

Na koniec turnieju wójt Marcin Zawad-
ka wręczył ufundowane przez Gminę 
pamiątkowe puchary.
Warto wspomnieć, że był to pierwszy 
tego typu turniej w Gminie Słupno, a 
organizatorzy przy wsparciu wójta za-
powiedzieli, że chcą by zawody odby-
wały się cyklicznie.
Dziękujemy kibicom i zachęcamy do 
wspólnej zabawy na kolejnych zawo-
dach.

Radek Wyrwas

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Emocje i dobra zabawa

Przednia zabawa – tak można pod-
sumować Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Wójta Gminy Słupno, który 
rozgrywany był w hali sportowej w 
Słupnie.

Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn – w 
sumie ponad 60 zawodników w wie-
ku od 15 do 60 lat, którzy rozegrali 20 
spotkań. Mecze rozgrywano w dwóch 
grupach, z których wyłonione zostały 
po dwie najlepsze drużyny. Po zaciętym 
meczu finałowym I miejsce wywalczy-
ła drużyna z Wyszogrodu, złożona w 
większości ze strażaków tamtejszej 
OSP. Wicemistrzami turnieju zostali 
przedstawiciele gospodarzy – drużyna 
MKS Słupno, a brązowy medal zdobyli 
Czarni Płock. Miejsce tuż za podium za-
jęła drużyna o egzotycznej nazwie Biali 
Murzyni ze Słupna.
Zawodnicy czterech najlepszych drużyn 
otrzymali puchary, medale oraz piłki do 
gry w siatkówkę, ufundowane przez 
Urząd Gminy w Słupnie.
- Sam jestem sportowcem – amatorem 
i lubię aktywnie spędzać wolny czas, 

dlatego bardzo się cieszę, że mogę wrę-
czyć wam symboliczne puchary Wójta 
Gminy Słupno i pogratulować zaciętej, 
sportowej rywalizacji, która – mam na-
dzieję – była przede wszystkim dobrą 
zabawą – powiedział Marcin Zawadka, 
wójt Gminy Słupno na zakończenie tur-
nieju.

Nad sprawną organizacją turnieju czu-
wali: Waldemar Kaczorowski – dyrektor 
SP w Słupnie, oraz Radek Wyrwas – 
kierownik hali sportowej.

RK

Siatkarze - amatorzy walczyli o Puchar Wójta Gminy Słupno

60
zawodników w wieku

15 - 60 lat
rozegrało

20 spotkań

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka wręcza puchar młodym uczestnikom turnieju.

Wspólne zdjęcie zawodników zwycięskich drużyn.

piłka nożna
GKS Delta 
Słupno
Wszystkich kibiców drużyny GKS Del-
ta Słupno zapraszamy do kibicowania 
na meczach ich ulubieńców.

Poniżej podajemy terminarz spotkań 
domowych rozgrywanych na stadionie 
w Wykowie

Klasa „A” seniorów
10.05 – g. 11.00 Delta – Stegny Wyszo-

gród
24.05 – g. 13.30 Delta – Pogoń Słupia
07.06 – g. 11.00 Delta – Kormoran Łąck
21.06 – g. 17.00 Delta – Huragan Bodza-

nów

I Liga Trampkarz U-14 (2001)
08.05 – g. 17.00 Delta – Unia Iłów
15.05 – g. 17.00 Delta – Świt Staroźreby
24.05 – g. 11.00 Delta – Pegaz Drobin
29.05 – g. 17.00 Delta - Mazur Gostynin
12.06 – g. 17.00 Delta – Wisła Duninów

tenis stołowy
Turniej 
w GOK-u
W świetlicy wiejskiej w Miszewku 
Strzałkowskim 24 kwietnia odbył się 
IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Słupnie.

Do turnieju zgłosiło się 32 zawodników, 
rozgrywki w dwóch kategoriach wieko-
wych rozegrano systemem pucharo-
wym, następnie „każdy z każdym”.

Poziom zawodów był bardzo wysoki, a 
zawodnicy prezentowali wysokie umie-
jętności techniczne i ambitnie walczyli 
o zwycięstwo.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy za udział w turnieju, a na 
zwycięzców czekały nagrody, ufundo-
wane przez GOK.

Opr.rk


