
Informujemy, że w budynku 
Urzędu Gminy w Słupnie nie ma 

już filii Banku Spółdzielczego 
„Mazowsze” ani bankomatu.

Nowy adres Banku to
ul. Handlowa 1 w Słupnie,

tel. (24) 266 73 20.
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Rajdy, festyny, pikniki
Koniec maja i początek czerwca obfitował w imprezy 
sportowe, rekreacyjne, rodzinne i dla dzieci. A to 
jeszcze nie koniec!

Genialni młodzi
W naszej gminie nie brakuje zdolnych uczniów, którzy 
odnoszą sukcesy w konkursach. Poznajmy ich.

NIESPODZIANKA!
GOPS ZAPRASZA DO KINA
„POD CHMURKĄ”!

str. 3-4 str 5 Szczegóły na ulotce

Jednakowa 
cena wody w 
całej gminie
Podczas IX sesji Rady Gminy Słupno, 
która odbyła się 1 czerwca br., radni 
podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia 
dopłat do ceny wody w Nowym Gul-
czewie i Borowiczkach-Pieńkach.

Dzięki temu wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Słupno będą płacić jednakowe staw-
ki. Inicjatywę w tej sprawie wójt gminy 
Marcin Zawadka obiecał mieszkańcom 
kilka miesięcy temu, podczas spotkań 
w poszczególnych sołectwach. Wsparł 
go radny z Nowego Gulczewa Krzysztof 
Łączyński.

- Zawsze staram się dotrzymywać sło-
wa danego mieszkańcom. Cieszę się 
z decyzji radnych, bo jednakowa cena 
wody w całej gminie jest też dowodem 
na równe traktowanie jej mieszkańców 
i przejawem wspólnoty interesów. To 
potwierdzenie przyjętego przez Radę 
Gminy - z mojej inicjatywy - w lutym 
tego roku stanowiska o integralności 
granic gminy Słupno – stwierdził po se-
sji wójt gminy Marcin Zawadka.

Na tej samej sesji radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę o utworzeniu w Słup-
nie z dniem 1 września tego roku żłob-
ka dla 15 dzieci (szerzej piszemy o tym 
w materiale obok – red.). Mimo, że na 
wcześniejszych posiedzeniach komisji 
radni opozycyjni wobec wójta gminy 
byli przeciwni jego pomysłowi, w toku 
dyskusji podczas sesji przyjęli argu-
menty wójta Marcina Zawadki o tym, 
że utworzenie żłobka wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom młodych matek z te-
renu gminy Słupno.
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23 czerwca
– Dzień Ojca
Chociaż Dzień Ojca obchodzimy w Pol-
sce od 1965 roku, nie cieszy się tak 
dużą popularnością, jak Dzień Matki.

A przecież ojciec – to w życiu dziecka 
osoba, która daje poczucie bezpieczeń-
stwa, to ktoś, kogo odwaga i siła daje 
poczucie stabilności. Dla małego dziec-
ka czy nastolatka ojciec jest kimś, kto 
stanie za nami i obroni. Gdy dorośniemy 
– ojciec wesprze nas swoim doświad-
czeniem i autorytetem. Dla wielu z nas 
to w życiu ważna lub najważniejsza 
osoba. Przypisujemy ojcom szorstkość 
uczuć, a przecież ich wrażliwość wobec 
własnych dzieci nie ma granic.
Z okazji Dnia Ojca pamiętajmy o złoże-
niu im życzeń, o wyrażeniu szacunku i 
wdzięczności. Nasza redakcja również 
przesyła wszystkim Ojcom głębokie 
ukłony.

r 

Żłobek, który zacznie 
funkcjonować 1 września  
2015 r., ogłasza właśnie 
nabór dzieci. Są dwa pod-
stawowe kryteria przyjęcia 

dziecka: musi być zameldowane na te-
renie gminy Słupno i mieć ukończone 
20 tygodni życia.

W żłobku będzie 15 miejsc, dlatego w 
przypadku większej liczby zgłoszeń o 
przyjęciu będą decydować dodatkowe 
kryteria, m.in. samotne macierzyństwo 
lub ojcostw, trudna sytuacja rodzin-
no-bytowa potwierdzona odpowied-
nimi dokumentami, pobyt dziecka w 
rodzinie zastępczej, orzeczony stopień 
niepełnosprawności któregoś z ro-
dziców. Komisja rekrutacyjna będzie 
przyznawać punkty za spełnienie tych 

kryteriów. Liczba punktów zdecyduje 
o umieszczeniu dziecka na liście przy-
jętych do żłobka. Będzie ona dostępna 
w GOPS-ie do 15 lipca, natomiast do 
końca lipca rodzice muszą potwierdzić 
wolę korzystania ze żłobka i podpisać 
stosowną umowę z jego kierownikiem.
Karty zgłoszeń dziecka można pobrać 
ze strony internetowej Urzędu Gminy i 
GOPS-u, lub bezpośrednio w siedzibie 
GOPS-u. Wypełnione karty będą przyj-
mowane w GOPS-ie (Słupno, ul. War-
szawska 26 a) w dniach 29 i 30 czerwca. 
Dla wygody rodziców, którzy pracują w 
różnych godzinach, pracownicy Ośrod-
ka będą w tych dniach pełnić dyżur od 
godziny 6.00 do godziny 18.00, tak by 
każdy zainteresowany mógł złożyć 
kartę zgłoszenia dziecka.

Renata Krawczyńska

UWAGA MIESZKAŃCY! 

Gminny Żłobek 
ogłasza nabór dzieci
Podczas IX sesji Rady Gminy Słupno, radni – przychylając się do propozycji wójta 
gminy Marcina Zawadki – przyjęli uchwałę o utworzeniu Gminnego Żłobka w 
Słupnie.

Bandera na 
maszt!
Sezon 
wodniacki 
rozpoczęty!
W Stanicy „Flis” w Liszynie już po raz 
ósmy został uroczyście rozpoczęty 
sezon. Do stanicy przybyli członkowie 
stowarzyszenia, zaproszeni goście i 
sympatycy wypoczynku na wodzie i 
nad wodą. Inauguracje sezonu rozpo-
czął prezes zarządu Stowarzyszenia, 
Zdzisław Borowski, który podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
działalność stowarzyszenia i zachęcał 
do wypoczynku. Uroczyste otwarcie se-
zonu ogłosił wójt gminy Słupno Marcin 
Zawadka, który podkreślił konieczność 
poprawy drogi dojazdowej do stanicy.
Idealna lokalizacja zapewnia znakomite 
warunki do wypoczynku dla dzieci, jak i 
dla dorosłych, w naturalnej ciszy pośród 
nadwiślańskiej przyrody. Na miłośni-
ków aktywnego wypoczynku czekają 
spływy kajakowe, szkolenia żeglarskie 
i motorowodne, rejsy, integracyjne bi-
waki oraz ogniska. W stanicy można 
cumować, konserwować i naprawiać 
sprzęt pływający. 
Największe atrakcje tegorocznego se-
zonu w stanicy „Flis” to:
• 23 czerwca – Wianki Wiślane
• 7-9 sierpnia – Dni wodniackie 
• 12-13 września – Regaty kajakowe, 

wioślarskie i żeglarskie o Puchar Wój-
ta Gminy Słupno i Prezesa Stowa-
rzyszenia Wodniaków Gminy Słupno 
„Flis”.

Uroczyste zakończenie sezonu wod-
niackiego 2015 odbędzie się 17 paź-
dziernika.
Zachęcamy do wypoczynku w stanicy 
„Flis”.

dw

Marcin Zawadka,
wójt gminy Słupno:

- Zaledwie 9 proc. gmin wiejskich w Pol-

sce ma placówki opieki dla najmłodszych 

dzieci. Słupno jest pierwszą gminą wiej-
ską na Mazowszu, w której powstanie 
gminny żłobek. Bardzo się cieszę, że radni 

poparli mój postulat utworzenia go – i raz 

jeszcze dziękuję im za podjęcie tej ważnej 

decyzji. Wiem, że potrzeby są duże. Trud-

na sytuacja na rynku pracy wymusza dziś 

szybki powrót młodych matek do aktyw-

ności zawodowej i konieczność zapewnie-

nia opieki małemu dziecku. Jest jeszcze 

jeden istotny aspekt: dziecko przebywają-

ce w grupie rówieśników, bez względu na 

wiek, uczy się zachowań społecznych. To 

bardzo ważne w jego rozwoju. 

Właśnie dlatego, chcąc odpowiedzialnie 

wypełniać funkcję wójta gminy i nie za-

wieść zaufania, jakim obdarzyli mnie wy-

borcy, wystąpiłem z inicjatywą utworzenia 

żłobka, a moi pracownicy przygotowali 

koncepcję jego funkcjonowania. Będziemy 

się starali uwzględniać uwagi mieszkań-

ców, dotyczące zasad pracy gminnego 

żłobka, by jak najlepiej dostosowywać je 

do ich potrzeb. Gminny Żłobek w Słupnie będzie się mieścić w kilku dostosowanych dla maluchów 
pomieszczeniach przedszkola.

To już ósmy sezon we „Flisie”.
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Musimy pilnie uporząd-
kować stan gospodarki 
wodno-ściekowej, opra-
cować plan zwodociągo-
wania gminy i połącze-

nia czterech istniejących wodociągów w 
jeden system.

Rozważymy też, czy należy w Słupnie 
wybudować trzecią studnie, a następnie 
zregenerować dwie istniejące. Jako nowi 
gospodarze gminy nie zastaliśmy żad-
nych planów opracowanych na wypadek 
problemów wodociągowych, z którymi 
teraz się zmagamy. W gminie powinny 
istnieć procedury postępowania w takich 
sytuacjach, bo wymaga tego polityka 
bezpieczeństwa. Trwa audyt, którego 
wyniki udostępnimy mieszkańcom i któ-
ry pokaże nam wszystkie zaniedbania w 
tym obszarze. Niestety, w najbliższym 
okresie musimy spodziewać się niskiego 
ciśnienia wody w Słupnie, Starym Gul-
czewie, Nowym Gulczewie, Mirosławiu, 
Cekanowie, Szeligach i Miszewku Strzał-

kowskim. Jak najszybciej podejmiemy 
wszelkie możliwe działania naprawcze, 
by mieszkańcy Słupna nie byli pozbawie-
ni wody – mówi wicewójt gminy Słupno 
Kamil Kulik.
Na początku czerwca w domach miesz-
kańców Słupna było bardzo niskie ciśnie-
nie wody. Odpowiednie służby Urzędu 
Gminy zaapelowały o oszczędne gospo-
darowanie wodą, żeby jej nie zabrakło. 
Wójt gminy podjął decyzję o awaryjnym 
podłączeniu wody dla Słupna z ujęcia w 
Gulczewie oraz z Liszyna. Dzięki temu w 
wodę zaopatrzeni byli mieszkańcy osie-
dla Krzelewo oraz ulic Pocztowej i Mły-
narskiej. 
Lustro wody w Słupnie obniża się rocz-
nie o ok. 30 cm. Przez 20 lat, bo na tyle 
obliczona byłą praca studni zbudowa-
nej w 1995 roku, obniżyło się o ok. 5 m. 

To proces naturalny, że zapasy wody się 
wyczerpują, jednakże w Słupnie jest jesz-
cze ten problem, że złoża wody są bardzo 
małe i trzeba będzie doprowadzać ją z 
bardziej odległych źródeł. Do tego do-
chodzi brak magistralnego wodociągu o 
dużej średnicy, przynajmniej 220 mm. Te, 
które są mają przekrój 90 i 110 mm, przez 
co są niewydolne na większym obszarze.
- Obniżający się poziom lustra wody w 
złożu był problemem znanym od ponad 
10 lat. Poprzednie kierownictwo urzędu 
nie podjęło żadnych działań dążących do 
usprawnienia sieci wodociągowej. Jeszcze 
raz zwracam się z prośbą do mieszkań-
ców o racjonalne gospodarowanie wodą i 
używanie jej jedynie do picia i celów so-
cialno-bytowych – wyjaśnia i apeluje wi-
cewójt gminy Słupno Kamil Kulik.

Opr. rk
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co, gdzie, kiedy

Czerwiec
w naszej gminie

 20 czerwca o godz. 16 Szkoła Podstawowa w Święcień-
cu organizuję piknikową, magiczną imprezę w stylu Nocy 
Świętojańskiej. Nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci. A 
poza tym będzie można na własne oczy zobaczyć pląsają-
ce nimfy i inne leśno-nocne stwory.

 23 czerwca wodniacy ze stanicy Flis w Liszynie organizu-
ją Wianki Wiślane 2015. Flis zaprasza od godziny 18.00. 
Będzie grała muzyka, można przynieść swoją kiełbaskę  
i upiec w ognisku. Jak tylko się ściemni – zaczynamy kon-
kurs wianków. Organizatorzy przygotują deseczki, świecz-
ki, gwoździki, tak żeby można było wianek przymocować  
i puścić na wodę. 

 
 26 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego. O godz. 9 
uroczyste apele z rozdaniem świadectw i nagród, progra-
mami słowno - muzycznymi, śpiewaniem wakacyjnych 

piosenek organizują nasze szkoły podstawowe: im. abp. 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu, im. Ziemi Mazowieckiej w Liszy-
nie oraz Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Słupnie.

 27 czerwca Urząd Gminy Słupno, Zarząd Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Słupnie oraz Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej wspólnie organizują Festyn 
Gminny i Zawody Strażackie. Wszystkich mieszkańców 
naszej gminy zapraszają na stadion do Wykowa. Początek 
o godz. 16. W programie rywalizacja strażaków-ochotni-
ków, będzie też dyskoteka pod chmurką. Zagrają trzy ze-
społy coverowe: Golden Hits, Azzurro, Boney Fame. Mnó-
stwo atrakcji będzie również czekało na dzieci: mają być 
m.in. zabawa fantowa, trampoliny, zjeżdżalnie.

EA

Przetargi zakończone,
czas na inwestycje!

Inwestycje są najważniejszym celem 
gminy i wzbudzają największe zainte-
resowanie mieszkańców, w związku z 

tym publikujemy wybrane informacje na 
temat niektórych prac, jakie w ostatnich 
tygodniach wykonywał Wydział Inwesty-
cji, Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy 
w Słupnie. 

1. Zakończono postępowanie przetargowe 
na realizację zadania pn. Letnie utrzy-
manie dróg gminnych na terenie gmi-
ny Słupno w 2015 r. Z uwagi na podział 
przedmiotu zamówienia na części, na 
realizację zadania podpisano sześć odręb-
nych umów:
część 1 – utwardzenie nawierzchni dróg 
kruszywem kamiennym
część 2 – wykonanie nawierzchni dróg z 
kruszywa bitumiczno-kamiennego (de-
strukt)
część 3 – naprawa ubytków w nawierzch-
ni dróg gruntowych utwardzonych kru-
szywem kamiennym lub bitumiczno-ka-
miennym (destrukt)
część 4 – naprawa ubytków w nawierzch-
ni bitumicznej
część 5 – naprawa uszkodzeń w na-
wierzchni chodników i dróg z kostki beto-
nowej
część 6 – wyrównanie dróg gruntowych i 
częściowo utwardzonych równiarką wraz 
z zagęszczeniem walcem 

Prace remontowe zostały rozpoczęte. Trwa-
ją naprawy na odcinkach, będących w najgor-
szym stanie technicznym. Wszystkie prace 
są na bieżąco monitorowane.
2. Zakończono postępowanie przetargowe 

na realizację zadania pn. Arkadia Ma-
zowiecka – Przebudowa drogi gminnej 

Liszyno – Wykowo – droga 291687W. 
Zadanie zostało zakwalifikowane do do-
finansowania w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”.

3. Podpisano umowy dotyczące opracowa-
nia dokumentacji technicznej zagospo-
darowania placów zabaw dla dzieci wraz 
z urządzeniami fitness w Cekanowie i w 
Rydzynie oraz budowa placu zabaw na 
terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie. 

4. Zakończono procedurę dotyczącą wyło-
nienia wykonawcy montażu wiat przy-
stankowych w miejscowościach Miro-
sław, Mijakowo i Słupno. 

5. Podpisano umowę na budowę brakują-
cych przyłączy do sieci kanalizacji sani-
tarnej w granicy pasa drogowego w ul. 
Przesmyk, Stepowej, Podbipięty – Ka-
miennej w Nowym Gulczewie, ul. Piaski i 
Młynarskiej w Słupnie oraz w Wykowie. 

6. Podpisano umowy na prace projektowe 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami w granicach pasa 
drogowego na terenie gminy. 

7. Zostało wszczęte postępowanie przetar-
gowe na realizację zadanie inwestycyjne-
go pn.”Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej sanitarnej w drodze o 
nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbipięty w No-
wym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19). 
Otwarcie ofert nastąpiło 11.06.2015 r.

8. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty 
na realizację zadania pn.”Obsługa ban-
kowa budżetu Gminy Słupno i jednostek 
finansowych poprzez ten budżet w latach 
2015-2018” została wybrana oferta zło-
żona przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.

dw

ROŚNIE TEMPERATURA, SPADA CIŚNIENIE…

Walka o wodę
dla Słupna

Zapraszamy na festyn 
Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka serdecznie zaprasza wszystkich

mieszkańców na Festyn Gminny i Zawody Strażackie, które odbędą się
w dniu 27 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 na stadionie w Wykowie.

W programie są m.in.: zawody sportowo – pożarnicze (g. 16.20-18.30), występ 
zespołu „18 lat + VAT” oraz trzech zespołów coverowych: Golden Hits, Azzurro, 

Boney Fame (g. 18.45-23.30) i dyskoteka pod chmurką z DJ-em do g. 02.00
Na stadionie będą stoiska gastronomiczne, grill, darmowa grochówka,  

a także mnóstwo atrakcji dla dzieci: zabawa fantowa, trampoliny, zjeżdżalnie, 
eurobungy, klauni, malowanie twarzy.

Zmieniamy się dla 
mieszkańców
Zgodnie z deklaracją Wójta rozpoczęły się 
prace związane z poprawą dostępności i 
funkcjonalności budynku Urzędu Gminy. 

Najbardziej widoczną zmianą będzie 
przeniesienie głównego wejścia do urzę-
du – już nie będzie od strony ul. Miszew-
skiej ale od strony ul. Handlowej. Zmienia 
się również aranżacja terenu. Uporządko-
wany zostanie parking wzdłuż ul. Han-
dlowej. Budowane są nowe alejki, przy 
których staną ławki. Ze środków fundu-
szu sołeckiego w ogrodzie przy urzędzie 
powstanie plac zabaw dla dzieci. 

Odwiedzający urząd cykliści będą mie-
li gdzie bezpiecznie zostawić pojazd, a 
także skorzystać z samoobsługowego 
punktu serwisowego.
Wewnątrz urzędu również czeka na 
mieszkańców zmiana. Na parterze 
powstaje Biuro Obsługi, dzięki czemu 
większość spraw będzie można zała-
twić bez kłopotliwego błądzenia po 
pokojach. 

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmia-
ny ułatwią i usprawnią komunikację.

ad

Pracownicy Urzędu Gminy podczas prac nad 
prowizorycznym podłączeniem wody.

Sieć wodociągowa na terenie gminy Słupno 
jest niewydolna i wymaga nowych inwestycji. 
Inaczej w wielu domach, szczególnie na terenie 
samego Słupna, może latem zabraknąć wody. 
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I GMINNY RAJD ROWEROWY

Na dwóch kółkach do „Flisa”

I Gminny Rajd Rowerowy „Jadę z 
Mamą”, który odbył się w ostat-
ni dzień maja, zgromadził ponad 
70 rowerzystów z całej gminy, do 
których w Stanicy Wodnej „Flis” w 

Liszynie dołączyło jeszcze kilkadzie-
siąt osób. Ponieważ pogoda dopisała, 
wszyscy bawili się doskonale. 

Uczestnicy rajdu – dorośli, młodsi i 
całkiem mali – wyruszyli spod siedzi-
by GOPS-u w Słupnie i przez Liszyno i 
Wykowo dojechali do Stanicy Wodnej 

„Flis”. Impreza zorganizowana zosta-
ła z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, 
dlatego we „Flisie” na mamy i dzie-
ci czekały niespodzianki. Wójt gminy 
Słupno, Marcin Zawadka, każdą mamę 
obdarował czekoladą, a dzieciom rozdał 
słodycze i zabawki. Dla najmłodszych 
były dmuchańce, a także konkursy, gry i 
zabawy przygotowane przez pracowni-
ków GOPS-u oraz wolontariuszy. 

Ogromną atrakcją dla dzieci była także 
możliwość zobaczenia z bliska – i od 

środka – jak wygląda wóz strażacki. Na 
koniec strażacy z OSP w Słupnie za-
fundowali dzieciom pokaz, który jeden 
z malców trafnie nazwał „ogromnym 
prysznicem”.

Trasa rajdu nie była długa, jednak każdy 
kto odczuł zmęczenie mógł we „Flisie” 
posilić się kiełbaską lub kaszanką z gril-
la. Zdzisław Borowski, szef Stowarzy-
szenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis”, 
który zaprosił w gościnne progi stanicy, 
wyjątkowo tego dnia pozwalał wszyst-

kim uderzyć w wodniacki dzwon.
Dobrym duchem rajdu rowerowego 
była Małgosia Cybulska, mieszkanka 
Słupna, która wspólnie z koleżankami 
udekorowała swój samochód i z napi-
sem na masce „Pilot” jechała na po-
czątku wesołej, kolorowej i nieco zwa-
riowanej kolumny rowerzystów.

Organizatorzy serdecznie dziękują Po-
licji za zabezpieczenie trasy rajdu, a 
strażakom ze Słupna - za poświęcenie 
wolnego czasu w niedzielne popołudnie 

i zapewnienie atrakcji dzieciom. Dzięku-
ją także wszystkim, których nie sposób 
wymienić, a którzy włożyli dużo wysił-
ku by zorganizować dla mieszkańców 
gminy tę wspaniałą imprezę.

Wójt gminy Marcin Zawadka i pozostali 
organizatorzy, wobec tak dużego zain-
teresowania mieszkańców, już dziś pla-
nują na stałe wpisać Gminny Rajd Ro-
werowy „Jadę z Mamą” do kalendarza 
imprez, a zatem - do zobaczenia za rok!
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Jubileusz 25-lecia kapłaństwa świę-
towali w tym roku księża proboszczo-
wie:  Zbigniew Cichewicz z parafii św. 
Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim 
oraz Marek Zaborowski z parafii św. 
Marcina w Słupnie.

Na obie uroczystości, które odbyły się 
w dwie kolejne niedziele czerwca: 7 i 15, 
przybyli parafianie, zaproszeni goście 
oraz delegacja Urzędu Gminy w Słupnie 
z życzeniami i wyrazami wdzięczności 
za pełnienie swojej posługi.
Kapłaństwo to zaskakujący dar bo-

żej miłości. Powołanie do posługi jest 
wielką tajemnicą, która  wyraża troskę 
Boga o człowieka przez ofiarowanie 
prawa do bycia kapłanem. Nie każdy 
takie prawo otrzymuje. Jest to wyjątko-
wy i wspaniały sakrament. Bóg obdarza 
powołaniem i to On wybiera swoich po-
słańców.
Z okazji srebrnego jubileuszu kapłań-
stwa księżom proboszczom składamy 
najserdeczniejsze życzenia, by w po-
słudze kościelnej owocnie pełnili swoje 
posłannictwo. 

dw 

25-lecie kapłaństwa księży proboszczów

O dobrą zabawę dzieci dbali wolontariusze i pracownicy GOPS-u. Z lewej – Bogumiła Chylińska.  Każdy chętny mógł popłynąć motorówką.

We „Flisie” rowerzyści odpoczywali, jedli przysmaki z grilla, a dzieci oczywiście szalały na dmuchańcach. Nie zawiedli strażacy z OSP Słupno,
którzy urządzili duuuży prysznic!

Delegacja Urzędu Gminy na jubileuszu ks. Zbigniewa Cichewicza.
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Wszystko zaczęło się w Słupnie

„Rok temu wystartowałem w Słupnie 
po raz pierwszy. Na 3,5 km. Ledwo 
wtedy dobiegłem, na mecie umiera-
łem. To był koszmar. I wtedy coś we 
mnie pękło. Wziąłem się za siebie i 
efekty przyszły: niedawno pokona-
łem maraton, o półmaratonach nawet 
już nie wspominam”.

Z takimi osiągnięciami panu Robertowi 
ze Słupna nie wypadało już biec znów 
na 3,5 km. Podczas Rekreacyjnego Bie-
gu Wiosny (w tym roku był połączo-
ny z Dniem Dziecka) wybrał bardziej 
wymagającą propozycję - 9,5 km. I na 
mecie już nie umierał. Wprost przeciw-

nie - między jednym a drugim łykiem 
wody opowiadał o cudach, jakich do-
konał jego osobisty trener: - W moim 
przypadku to prawdziwa przemiana, 
wystarczy powiedzieć, że niedawno 
przebiegłem Orlen Warsaw Marathon, 
uwierzycie? Ponad 42 km! I to w jakim 
czasie. Trener Sebastian Dymek (on 
też startował kiedyś w Słupnie) dawał 
mi 5 proc. szans na złamanie czterech 
godzin. Nie docenił mnie. Złamałem 
te cztery godziny. Niewiarygodne! A 
wszystko zaczęło się w naszej gminie...
Jak co roku czerwcową imprezę zorga-
nizowały Urząd Gminy Słupno - aktyw-
nie i z sukcesem reprezentował go wójt 

Marcin Zawadka - oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie. Do 
wyboru były - powtórzmy - biegi na 3,5 
i 9,5 km, ale najwięcej emocji było pod-
czas rywalizacji dzieci. Konkurowały ze 
sobą i przedszkolaki, i uczniowie pod-
stawówek, a najbardziej przejęci byli 
na pewno za każdym razem ich rodzice 
- jednocześnie głośno dopingując, bie-
gnąc wzdłuż całej trasy i uruchamiając 
migawki aparatów fotograficznych, a 
na koniec dopilnowując, by dyplomy dla 
ich pociech były wypisane jak najsta-
ranniej.
Nie można nie wspomnieć o jednym z 
największych bohaterów imprezy. W 

biegu na 9,5 km ramię w ramię z do-
świadczonymi zawodnikami wystarto-
wał Kuba Misztela z klasy IV A Szkoły 
Podstawowej im. abp. Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego w Słupnie i... poko-
nał wielu dorosłych. Kuba od roku biega 
codziennie, na mecie był piekielnie zmę-
czony (witał go na niej klasowy wycho-
wawca Sławomir Chwiałkowski, który 
sam dobiegł tam nieco wcześniej), ale 
i szczęśliwy. 10-latek chwilę odsapnął 
i już opowiedział o swoim marzeniu - 
chciałby wziąć udział w triathlonie.
Ogromne brawa zebrał też najstarszy 
uczestnik biegu - 73-letni Zbigniew Je-
ziórski, rolnik ze wsi Kamionki, znany z 

tego, że na sportową imprezę do Słup-
na przyjeżdża - tak dla rozgrzewki - ro-
werem. 30 km w jedną stronę!
- Impreza jak najbardziej trafiona, za-
wsze jest tu dobra zabawa. Mamy już 
całą kolekcję okolicznościowych koszu-
lek - komentowała pani Agnieszka z 
Miszewka Strzałkowskiego.
No właśnie - każdy startujący dostał 
koszulkę z numerem startowym, dar-
mową kiełbaskę z grilla i gorące napoje. 
A wszystkie dzieci - dyplomy i prezenty 
z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi mogli 
też się wyszaleć na trampolinach, zjeż-
dżalniach, dmuchańcach.
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WYNIKI
 
9,5 km, kobiety
1. miejsce - Zofia Chądzyńska
2. Aneta Głowacka
3. Joanna Koszela–Majewska 
 
9,5 km, mężczyźni
1. – Artur Kamiński
2. – Wojciech Więckowski
3. – Przemysław Głoskowski 
 

3,5 km, kobiety
1. Irena Bródka
2. Sandra Siwek
3. Agata Korzybska
 
3,5 km, mężczyźni
1. Łukasz Zalewski
2. Przemysław Głoskowski 
3. Kamil Zalewski
 
3,5 km, marszobieg Nordic Walking
1. Edyta Sobolewska

2. Katarzyna Zawadka
3. Mariola Pawlak 
 
Przedszkolaki, dziewczęta
1. Aleksandra Borowska 
2. Zofia Grabowska
3. Laura Ramotowska i Oliwia Grom-
munt
 
Przedszkolaki, chłopcy
1. Jakub Gretkowski
2. Adam Hacia

3. Bartłomiej Jakubowski i Krzysztof 
Rokicki
 
Klasy I–III, dziewczęta
1. Maja Majewska
2. Olga Śliwińska
3. Julia Głowacka 
 
Klasy I-III, chłopcy
1. Jakub Borucki
2. Bartłomiej Luśniewski
3. Marcel Wyczałkowski 

 
Klasy IV–VI, dziewczęta
1. Iga Żmijewska
2. Aleksandra Siwanowicz
3. Marta Bródka
 
Klasy IV-VI, chłopcy
1. Kacper Borucki
2. Damian Dolny 
3. Julian Maszewski

Mieszkańcy gminy Słupno licznie 
przybyli w sobotę, 13 czerwca br., na 
piknik rodzinny pod hasłem „Czerwiec 
Aktywnych Społeczności”, który od-
był się na terenie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie.

Imprezę promującą integrację społecz-
ną, zorganizowaną przez pracowników 
GOPS-u, honorowym patronatem objął 
Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka. 
On też, wspólnie z dyrektor GOPS-u 
Magdaleną Szochner – Siemińską, uro-
czyście zainaugurowali festyn i zaprosili 
uczestników do wspólnej zabawy. 
„Czerwiec Aktywnych Społeczności” 
to wspaniała impreza dla wszystkich 
mieszkańców, jednak najważniejsze są 
dzieci i to właśnie dla nich tych atrak-
cji było najwięcej. Ogromną frajdę naj-
młodszym mieszkańcom gminy Słup-
no sprawiły zabawy na zjeżdżalniach, 
w kulach wodnych oraz kąpiel w pianie 
przygotowaną przez Ochotniczą Straż 
Pożarną. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się kącik malowania twarzy oraz 
gry i konkursy z nagrodami zorganizo-

wane przez wolontariuszy. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci był klaun Pajko
Na scenie wystąpiły liczne grupy pre-
zentujące umiejętności taneczne, wo-
kalne, sprawnościowe. Wystąpiły dzieci 
i młodzież zaangażowane w zajęcia pro-
wadzone w Gminnym Ośrodku Kultury 
Słupno. Nie zabrakło występu zespo-
łu „18 lat plus VAT”, Gminnej Orkiestry 
Dętej oraz programów artystycznych 
przygotowanych przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Słupnie i Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu. 
Dodatkową atrakcją pikniku rodzinnego 
był występ Kabaretu PUK. 

Taka impreza to nie tylko zabawa, ale 
również doskonała okazja do rozmów 
z sąsiadami oraz nawiązania nowych 
znajomości. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słupnie dziękuje wszyst-
kim za zaangażowanie oraz aktywne 
uczestnictwo.
Fotoreportaż z imprezy zamieścimy w 
kolejnym numerze.

Bogusława Chylińska

Aktywnie, kolorowo i wesoło w GOPS-ie

Imprezę profesjonalnie prowadził dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupnie Waldemar Kaczorowski (stoi z mikrofonem). Na imprezę przybyli 
również (od lewej): wicewójt Kamil Kulik, radny Krzysztof Łączyński oraz wójt Marcin Zawadka, który wystartował też w biegu na 3,5 km.

Uczestnicy biegu na 3,5 km – tuż po starcie, więc na razie jeszcze w zwartej grupie.

Atrakcją dla dzieci była „kąpiel” w pianie, przygotowana przez strażaków z OSP Słupno.
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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. Giełda Data aktualizacji

byk 6,81 PLN/kg +0,29% -2,30% -8,10% Polska 2015-06-08

jałówka 6,30 PLN/kg +0,16% +4,13% -13,22% Polska 2015-06-08

krowa 5,03 PLN/kg +0,40% +48,82% -11,44% Polska 2015-06-08

kura 2,10 PLN/kg -17,65% -22,79% -8,70% Polska 2015-06-08

kurczak 3,59 PLN/kg 0,00% +0,56% -9,11% Polska 2015-06-08

trzoda chlewna hodowlana 1111,54 PLN/szt 0,00% +6,09% +0,22% Polska 2015-06-08

warchlak krajowy 10,24 PLN/kg -2,10% -5,01% 15,30% Polska 2015-06-08

Źródło: agrobiznes.money.pl

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

jęczmień browarny 580,00 PLN/t 0,00% -0,96% -19,44% Polska 2015-06-08

jęczmień paszowy 551,67 PLN/t -1,19% -3,70% -19,54% Polska 2015-06-08

owies konsumpcyjny 500,00 PLN/t 0,00% +3,95% -18,03% Polska 2015-06-08

owies paszowy 450,00 PLN/t -2,17% -1,10% -19,64% Polska 2015-06-08

pszenica konsumpcyjna 655,42 PLN/t -0,13% -9,24% -11,73% Polska 2015-06-08

pszenica paszowa 590,00 PLN/t +1,00% -6,79% -18,78% Polska 2015-06-08

pszenżyto paszowe 523,33 PLN/t +1,29% + 0,16% -20,67% Polska 2015-06-08

śruta rzepakowa 1000,00 PLN/t 0,00% +3,90% -10,51% Polska 2015-06-08

śruta sojowa 1600,00 PLN/t 0,00% -8,05% -15,79% Polska 2015-06-08

żyto konsumpcyjne 475,00 PLN/t -0,52% -7,40% -15,97% Polska 2015-06-08

żyto paszowe 451,67 PLN/t -1,09% -7,99% -17,74% Polska 2015-06-08

Źródło: agrobiznes.money.pl

Piotrek i Kamil nie mają sobie 
równych w języku angielskim, 
Alicja zapowiada się na świet-
ną wokalistkę, a Bartosz ma 
zadatki na wybitnego mate-

matyka.

Piotr Oprawka ze Szkoły Podstawowej 
im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie i Kamil 
Zapytowski ze Szkoły Podstawowej im. 
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w 
Słupnie brali udział w Międzyszkolnej Li-
dze Przedmiotowej - co już jest dowodem 
ich talentu i wiedzy - z języka angielskiego. 
Ale na tym nie koniec - nasi czwartokla-
siści ją wygrali, pokonując konkurentów z 
wielu podstawówek z Płocka i okolic!

Piotrek z 80 punktami (maksymalny wy-
nik) zajął pierwsze miejsce, a Kamil - 79 
punktów - drugie.

W Lidze startował też Bartosz Świderski, 
szóstoklasista  ze szkoły w Słupnie. Ry-
walizował z innymi w części matematycz-
nej. Z sukcesem! Zajął drugie miejsce.
Trzecioklasistka Alicja Richert mieszka w 

Nowym Gulczewie, uczy się w SP „Profe-
sor” w Płocku. Też ma na koncie sukcesy 
w Lidze Przedmiotowej, ale nie tylko. Na II 
Festiwalu Piosenki Papieskiej „Jan Paweł II 
- Człowiek Święty” w Gąbinie reprezento-
wała Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie. 
Rywalizowało 27 wykonawców z okolicz-
nych powiatów, Alicja zajęła drugie miejce!
Cała czwórka to prymusi w swoich szko-
łach. Osiągają bardzo dobre i celujące 
wyniki w nauce. Ale mają też mnóstwo 
zainteresowań pozaszkolnych. Aż trudno 
uwierzyć, że znajdują na to wszystko czas.
Piotr: - Lubię piłkę nożną, zbieram karty 
piłkarskie, pływam, chodzę na hip-hop do 
Gminnego Ośrodka Kultury. Sięgam też 
po gry komputerowe - oj, bardzo przydaje 
mi się tu znajomość angielskiego, bo wiele 
instrukcji jest napisanych w tym języku. 
Powiem jeszcze ciekawostkę: zawsze 
podczas jazdy samochodem rozmawiam z 
tatą po angielsku.
Alicja: - Najbardziej lubię śpiewać po pol-
sku. Moja ulubiona polska piosenka to „Za-
bierzesz mnie na drugi brzeg” Arki Noego, 
a angielska - „Count on me” Bruno Marsa.
Kamil: - Należę do Stowarzyszenia Spor-

tu Młodzieżowego Wisły Płock przy 
sekcji piłki nożnej. Jestem bramkarzem, 
dwa razy w tygodniu jeżdżę na treningi 
do Płocka. Uwielbiam grać w piłkę. Przed 
konkursem denerwowałem się trochę, ale 
tylko do momentu kiedy nie spotkałem 
kolegi z dawnej szkoły.
Bartosz: - Najbardziej lubię matematykę, 
zaraz potem wf. Jak tylko na Lidze Przed-
miotowej zobaczyłem arkusz z zadania-
mi, już wiedziałem, że będzie dobrze. 
Owszem, jedno zadanie za pięć punktów 
wzbudziło moje obawy, ale rozwiązanie 
przyszło w ostatnich minutach. Ogólnie 
to nie uczę się strasznie dużo, wszystko 
rozumiem, rozwiązuję za to wiele zadań - 
ćwiczę, by utrzymać formę. W tym roku 
brałem już udział w 10 konkursach. Było 
raz lepiej, raz gorzej [śmiech]. Uwielbiam 
też sport, gram na konsoli i komputerze. 

Wszyscy czworo na swoje sukcesy zapra-
cowali sobie ciężką pracą. Kosztowało ich 
to sporo trudu, bo trzeba przecież pogo-
dzić szkołę, zajęcia dodatkowe i znaleźć 
jeszcze czas na zabawę.
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY

Genialni młodzi
 Dwoje uczniów z gimnazjum w 
Słupnie, pod kierunkiem polonist-
ki Aldony Owczarek, wzięło udział 
w XXXVII edycji Rejonowego Kon-
kursu Recytatorskiego – „Pięknie 
być człowiekiem”, w płockim MDK-
-u. W eliminacjach Lukrecja Gryckie-
wicz z kl. II b zajęła I miejsce, a Jan 
Szałkowski z kl. I b zdobył wyróż-
nienie. Ci sami uczniowie osiągnęli 
sukces, wraz z dwójką innych na-
szych gimnazjalistów, w XVI edycji 
Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go poświęconego twórczości Adama 
Mickiewicza w Siecieniu: Lukrecja 
zajęła drugie miejsce, a wyróżnienia 
zdobyli Jan oraz Magdalena Macie-
jewska z kl. III a, przygotowana pod 
kierunkiem Elizy Rokickiej. Uczenni-
ca kl. III b – Anna Świderska zajęła 
w konkursie wiedzy honorowe I miej-
sce. 

 Uczniowie gimnazjum, wchodzą-
cy w skład szkolnego teatrzyku 
IX MUZA, prowadzonego również 
przez Aldonę Owczarek, włączyła 
się do tegorocznej V edycji Gali Kre-

atywności przygotowanej przez 
Szkołę Podstawową w Słupnie, 
przebiegającej pod nazwą „Daj się 
poprowadzić kreatywności”. Mło-
dzież wystawiła barwną insceniza-
cję szkolną pt. „W świecie bajek”.  
Dodatkowo trzy uczennice – Moni-
ka Pessel, Karolina Korzuchowska i 
Aleksandra Sulborska wykonały ryt-
miczny układ taneczny, promujący 
aktywny styl życia.

 Trojgu uczniom z naszego gimna-
zjum: Wojtkowi Gąsiorowskiemu, 
Lukrecji Gryckiewicz oraz Milenie 
Dzięgielewskiej udało się 12 czerw-
ca br. zdobyć II miejsce w powia-
towym konkursie propagujacym 
twórczość Władysława Broniew-
skiego – Mnie ta ziemia od innych 
droższa…, zorganizowanym przez 
Książnicę Płocką i III LO w Płocku. 
Uczeń otrzymał także nagrodę za 
oryginalną kompozycję muzyczną, 
a Katarzyna Głowacka z klasy II b 
zajęła III m. za esej interpretacyjny 
z wybranego wiersza poety.

rka

edukacja
Sukcesy gimnazjalistów

piknik
Dzień Dziecka 
w Wykowie
Sołtys Andrzej Sępiak i Rada So-
łecka Wykowa zorganizowali pik-
nik integracyjny na dziedzińcu 
przy świetlicy w Wykowie. Uczest-
nicy zabawy spędzili czas w miłej, 
rodzinnej atmosferze.

Dzieci  zabawiał prześmieszny klaun 
Pajko, Anna Włochowska - lokal-
na poetka  z Liszyna czytała swoje 
wiersze. Wszyscy mogli skorzystać z 
przejażdżki bryczką konną po okolicy.

Trzeba także wspomnieć o wspól-
nym grillowaniu. Każdy uczestnik 
mógł skosztować pysznej kiełbaski 
i kaszanki, którą przygotowali pano-
wie z rady sołeckiej.

Wójtowi Marcin Zawadka obdarował 
dzieci słodyczami, strażacy z OSP w 
Słupnie zorganizowali pokaz sprzę-
tu strażackiego i piękną fontannę 
wodną, a wolontariuszki z GOPS-u 
w Słupnie malowały dziecięce buzie.

rka

Podczas ostatniej, X sesji Rady 
Gminy Słupno, radny Konrad Do-
brosielski zadeklarował ufun-
dowanie stypendium dla jedne-
go ucznia z terenu naszej gminy, 
uczęszczającego do szkoły śred-
niej, który osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce.

Jednocześnie radny Dobrosielski, 
wspólnie z sołtysem Mirosławia 
Andrzejem Pietrzakiem zobowią-

zali się, że przekażą swoje diety za 
udział w sesji na dofinansowanie do 
letniego wypoczynku organizowa-
nego dla dzieci z gminy Słupno. Za-
chęcili również innych radnych oraz 
sołtysów do przyjęcia podobnego 
stanowiska, zwłaszcza że podczas 
sesji wiele dyskutowano na temat 
wysokich kosztów kolonii i obozów 
dla dzieci w porównaniu z niskimi 
dochodami wielu rodzin.

rk

inicjatywa
Piękny gest radnego
i sołtysa

Wręczenie nagród w płockim Ratuszu: w drugim rzędzie, drugi z prawej, stoi Kamil Zapytowski. Bartosz Świderski.
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SYLWETKA RADNEGO GMINY

Geny
samorządowca

Prawie

17 lat
jest radnym

gminy Słupno

Zdarza się, że na forum Rady Gminy prezentuję stanowisko swoich 
wyborców, choć nie do końca się z nim zgadzam. Uważam po prostu, że 
tak powinienem działać jako radny, bo moim zadaniem wcale nie jest 
przekonywanie za wszelką cenę wyborców do swoich racji, warto natomiast 
wsłuchać się w głos innych - ludzi rozsądnych i kompetentnych nie brakuje 
w naszym otoczeniu. Granicą w takich przypadkach zawsze oczywiście jest 
sumienie.           Dariusz Kępczyński

»

Sylwetki Radnych, którzy odmówili nam 
rozmowy do gazety

Obiecaliśmy naszym Czytelnikom prezentować w kolejności alfabetycznej wszystkich radnych Rady Gminy Słupno. 
Ponieważ jednak kolejni radni odmówili nam udzielenia wywiadu i przedstawienia się mieszkańcom gminy, za-
mieszczamy poniżej informacje o nich, pochodzące z ogólnodostępnych źródeł.

Michał Drajkowski – radny z okręgu 
Mirosław, Gulczewo i Stare Gulczewo
Jest radnym z ramienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rol-
nictwa. Członek Komisji ds. Współpra-
cy z Wójtem. Prowadzi gospodarstwo 
rolne. W swoim programie wyborczym 
zapisał: „Chcę zadbać o ochronę środo-
wiska – gdzie to jest możliwe wykonać 
kanalizację sanitarną, promować roz-
wiązania ekologiczne”. 

Katarzyna Garwacka - radna z okręgu 
Bielino, Rydzyno

Weszła do Rady Gminy z komitetu Na-
sza Wieś Bielino. 

Sołtys Bielina – w wyborach uzyska-
ła 37 głosów. Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. 
Współpracy z Wójtem.

Jest członkiem Mazowieckiej Izby Rol-
niczej, prowadzi gospodarstwo rolne.

Bożena Grzybowska – radna z okręgu 
Barcikowo, Święcieniec, Ramutowo, 
Mijakowo
Radna z ramienia Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Członek Komisji Budżetu i Rol-
nictwa. Jest sołtysem Barcikowa – zdoby-
ła 32 głosy. Prowadzi gospodarstwo rolne 
(rencistka). W swoim programie wybor-
czym napisała: „Chcę dbać o dalszy rozwój 
i poprawę bytu rolników i młodzieży. Będę 
wspierać działania mające na celu rozwój 
infrastruktury, bezpieczeństwa i aktyw-
ności społecznej”. 

W związku z zarządzonymi 
wyborami uzupełniającymi 
w okręgu wyborczym nr 6 

został zarejestrowany jeden Komitet 
Wyborczy Wyborców Tomasza Piór-
kowskiego. Komitet zgłosił swojego 
kandydata - Tomasza Piórkowskiego. 

Zgodnie z obwieszczeniem Gminnej 
Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 13 
maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu 
radnego w tych wyborach uzupełniają-
cych został zarejestrowany tylko jeden 
kandydat. Wskutek tego, że liczba za-
rejestrowanych kandydatów jest równa 
liczbie wybieranych radnych nie zosta-
nie przeprowadzone głosowanie, a za 

wybranego został uznany Tomasz Piór-
kowski, aktualny sołtys wsi Miszewko 
– Stefany.

Tomasz Piórkowski jest osobą od lat 
zaangażowaną w życie społeczne gmi-
ny. Jego czynny udział i podejmowane 
działania są tego dowodem. Jednym z 
przykładów jest jego aktywna postawa 
w dziedzinie krzewienia sportu i zdrowe-
go trybu życia wśród dzieci i młodzieży. 
Sylwetkę Tomasza Piórkowskiego przy-
bliżymy naszym Czytelnikom w jednym 
z kolejnych wydań „Głosu Słupna”, w 
ramach cyklu artykułów „Poznajmy się”.

dw

Nie będzie wyborów 
uzupełniających

Zaczęło się od pradziadka…
Dariusz Kępczyński jest radnym z 
okręgu Borowiczki – Pieńki. Pochodzi 
stamtąd jego rodzina. Pradziadek na 
przełomie XIX i XX w. był wójtem tej 
gminy, choć była to wtedy gmina Bie-
lino. - Społecznikowska pasja w mojej 
rodzinie przechodziła z pokolenia na 
pokolenie - np. przede mną radnym 
z naszego okręgu był mój stryj Kazi-
mierz, dlatego mogę powiedzieć, że 
jestem „genetycznie obciążony” dzia-
łalnością samorządową – przyznaje 
Dariusz Kępczyński. 
Pierwszy raz został radnym w 1998 r. i 
od tej pory nieprzerwanie pełni tę funk-
cję już piątą kadencję. – Mam głębokie 
przekonanie, że radny powinien wciąż 
się dokształcać i doskonalić – mówi 
Dariusz Kępczyński. - Żeby szukać do-
brych rozwiązań i podejmować trafne 
decyzje trzeba mieć naprawdę szerokie 
horyzonty myślowe. 
 
Kierunek: osadnictwo
Gdy rozpoczynał służbę radnego, gmina 
Słupno była zupełnie innym miejscem, 
a wartość 7 mln zł, którą przekroczył 
gminny budżet, była niemal magicz-
nym progiem (obecnie to już ponad 42 

mln zł). W tamtych latach już 
było widać owoce histo-

rycznej dla rozwoju 
gminy decyzji rady 
i zarządu pierwszej 
kadencji: Słupno 
będzie się rozwijać 
dzięki osadnictwu. 
Zdaniem Dariu-
sza Kępczyńskie-
go, podtrzymanie 
tego trendu to 
wciąż dobry po-
mysł na rozwój 
gminy, bo osadnic-

two to ludzie, pieniądze, inwestycje, ich 
inicjatywy: - Musimy jednak, jako radni, 
potwierdzać swoimi działaniami, że 
wciąż warto tu się osiedlać i żyć – za-
uważa.
 
Chciałby pozostawić
po sobie ślad
Dariusz Kępczyński uważa, że samo-
rządy są środowiskiem, w którym mogą 

być kształtowane i zweryfikowane 
odpowiednie kompetencje przyszłych 
polityków na poziomie krajowym: - My-
ślę tu głównie o osobach piastujących 
funkcje organu wykonawczego, czyli o 
prezydentach, burmistrzach i wójtach, 
gdyż na tych stanowiskach podejmuje 
się decyzje i ponosi odpowiedzialność 
za nie. W porównaniu do polityków 
wyciągniętych na scenę z „partyjnego 
kapelusza” oni działają bardziej przej-
rzyście dla zwykłych mieszkańców. 
Osoby, które tutaj się sprawdzą, mogą 
być liderami w polityce krajowej. 
Wiadomo, że na wsi najważniejsze są 
zadania inwestycyjne: wodociąg, ka-
nalizacja, droga… Jednak – zdaniem 
radnego - czasem trzeba zrozumieć, że 
interesy poszczególnych grup wybor-
ców są ze sobą sprzeczne, dlatego ich 
reprezentanci  muszą wystrzegać się 
niezdrowego egoizmu lokalnego i znać 
hierarchię potrzeb w gminie: - Dla mnie 
największym sukcesem byłaby świa-
domość, że wniosłem swoją cegiełkę 
do budowy właściwego pojmowania 
roli samorządu terytorialnego i ideału 
radnego w świadomości społecznej – 
przyznaje . 
 
Najważniejsza jest 
współpraca
Jak twierdzi Dariusz Kępczyński, regu-
ły gry są jasne i sprecyzowane w obo-
wiązującym ustroju samorządowym: 
mieszkańcy wybierają swoich przed-
stawicieli, czyli radnych i wójta. – Te 
wybory trzeba uszanować. Kopiowanie 
w gminie złych wzorców z najwyższego 
szczebla polityki jest pomyłką, bo in-
teres partii politycznej jest często roz-
bieżny z interesem lokalnej społeczno-
ści. A my jesteśmy po to, by dla dobra 
mieszkańców gminy współpracować 
z wójtem, czyli władzą wykonawczą, 
należycie też ją kontrolując. Moim 
zdaniem, o ile wójt od początku swo-
jej kadencji wykazuje determinację, by 
wypracować model współpracy z radą, 
tak aby zaowocowała jak najlepszym 
zaspokajaniem potrzeb mieszkańców 
naszej gminy, to niestety, mam wraże-
nie, że nie wszyscy radni to rozumieją 
– konstatuje Dariusz Kępczyński.

Renata Krawczyńska
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witamy na świecie
Z wizytą u najmłodszej mieszkanki gminy

Sport lokalny

Piłka nożna
Delta Miszewko Strzałkowskie zwycię-
żyła we Lwówku z tamtejszą Lwówian-
ką 3:2 i dzięki temu zapewniła sobie 
awans do ligi okręgowej! Do Lwówka 
Delta pojechała w bardzo osłabionym 
składzie, a mimo to nasza lokalna dru-
żyna wygrała i pozostała na pierwszym 
miejscu w tabeli.

Piłkarze Wisły Płock, którzy jeszcze 
niedawno walczyli o awans do T-Mobile 
Ekstraklasy, w ostatnim meczu sezonu 
na otarcie łez pokonali na wyjeździe Wi-
gry Suwałki 2:1 i zakończyli rozgrywki na 
3. miejscu w pierwszej lidze polskiej.

Piłka ręczna
Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce po 
raz trzeci pokonali Orlen Wisłę Płock i 
zdobyli tytuł mistrza Polski. Decydują-
ce spotkanie w Orlen Arenie dostarczy-
ło ogromnych emocji. Mecz skończył 
się ostatecznie wynikiem 28:29 dla 
drużyny gości. Po meczu na Orlen Are-
nie odbyło się bardzo ładne pożegnanie 
Kamila Syprzaka, który po sezonie za-
mieni Płock na słoneczną Barcelonę.

Sport krajowy

Piłka Nożna
Lech Poznań ostatecznie wygrał T-Mo-
bile Ekstraklasę mając jeden punkt 
przewagi nad drużyną Legii Warszawa. 
Ale to pokazuje, jakim silnym zespołem 

jest Kolejorz bo początek sezonu nie 
był taki różowy. Lech Poznań rozpo-
czynał sezon skompromitowany przez 
islandzkich studentów, którzy pomię-
dzy egzaminami postanowili dać łup-
nia zawodowcom z Polski. Jednak Lech 
podniósł się i skończył te rozgrywki 
jako mistrz kraju, który na dodatek w 
bezpośrednich pojedynkach utarł nosa 
największemu rywalowi z Warszawy. 
Rywalowi, który chyba mistrzostwo 
przypisał sobie już przed początkiem 
sezonu. Tym większa to radość drużyny 
z Poznania.

Z Ekstraklasy spadły GKS Bełchatów 
oraz Zawisza Bydgoszcz, która swój 
mecz przegrała z Ruchem Chorzów 2:3.
Natomiast do najlepszej polskiej ligi 
piłkarskiej awansowało Zagłębie Lubin 
i Termalica Bruk-Bet Nieciecza, które 
wygrało wyścig o awans z Wisłą Płock. 
Termalica niech będzie wzorcem dla na-
szej Delty Słupno, bo jest to drużyna 
w Ekstraklasie z miejscowości liczącej 
1700 mieszkańcow. Każdemu wolno 
marzyć i jak widać piękno piłki pole-
ga na tym, że nawet coś nie realnego 
może się urzeczywistnić.

Siatkówka 
Reprezentacja Polski w siatkówce roz-
poczęła nowy sezon międzynarodo-
wych zmagań. Sezon niezwykle waż-
ny, bo z walką o upragniony awans na 
igrzyska w Rio de Janeiro. Jak na razie 
trzeba przyznać że Polska zmierza do 
upragnionego celu, ma 2 miejsce w gru-

pie A Ligi Światowej i jest jedną z 4 nie-
pokonanych reprezentacji.

Sport zagraniczny

Piłka Nożna
Ligę Mistrzów która odbyła się na sta-
dionie narodowym w Berlinie wygrała F.C 
Barcelona która zwyciężyła w zaciekłej 
batalii z Juventusem Turyn aż 3:1. Gole 
strzelali dla Dumy Katalonii Ivan Rakitic, 
Luis Suarez i Neymar a dla Starej Damy 
gola strzelił Alvaro Morata. Barcelona w 
ten sposób zdobyła potrójną koronę.

Sevilla pokonała w Warszawie 3:2 
Dnipro Dniepropietrowsk i po raz 
czwarty w historii wygrała Ligę Euro-
py. Przełomowym momentem była 
bramka Grzegorza Krychowiaka, który 
znakomicie zaprezentował się w swojej 
ojczyźnie. Gole strzelali: Grzegorz Kry-
chowiak 28 min, Carlos Bacca 31,73 min 
dla Sevilli a dla Dnipro: Nikola Kalinić 7, 
Ruslan Rotan 44 min.

Wiktor Zawadka i Bartek Bońkowski, 
uczniowie gimnazjum w Słupnie

informacje

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 08 czerwca 2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Słupno  
ogłasza, co następuje:

I.
Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do zbycia na zasadach 
określonych w uchwale Rady Gminy Słupno 229/XXIX/05 z 30 sierpnia 2005r,

w przetargu nieograniczonym, następująca nieruchomość:    

Lp Nr ewidecyjny 
działki

Oznaczenie 
w księdze 
wieczystej

powierzchnia 
w m2 

położenie  
nieruchomości

przeznaczenie
w planie

wartość 
nieruchomości 

netto

1 313/11 PL1P/ 
00069618/1

614m2 Słupno 
ul. 

Młynarska

zabudowa 
mieszkaniowa 

„MN”

34 826,00 
zł

DO CENY NIERUCHOMOŚCI USTALONEJ W PRZETARGU DOLICZONY 
ZOSTANIE  23% PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

II.
Podana w wykazie cena nieruchomości jest ceną wywoławczą.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WÓJTA

L.P. SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE ZEBRANIA

1. SAMBÓRZ 22.06 1700 REMIZA OSP W MIJAKOWIE

2. MIJAKOWO 22.06 18:00 REMIZA OSP W MIJAKOWIE

3. SZELIGI 23.06 16:00 ŚWIETLICA W SZELIGACH

4. BARCIKOWO 24.06 18:00 ŚWIETLICA W BARCIKOWIE 

5. BIELINO 25.06 17:00 ŚWIETLICA W BIELINIE

6. MIROSŁAW 25.06 19:00 ŚWIETLICA W MIROSŁAWIU

7. RAMUTOWO 26.06 16:00 SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIĘCIEŃCU

8. CEKANOWO 26.06 18:00 ŚWIETLICA W CEKANOWIE

9. BOROWICZKI - PIEŃKI 29.06 18:00 ŚWIETLICA W 
BOROWICZKACH - PIEŃKACH

10. RYDZYNO 30.06 16:00 ŚWIETLICA W RYDZYNIE

11. STARE GULCZEWO 30.06 18:00 ŚWIETLICA MIROSŁAW

12. WYKOWO 1.07 16:00 ŚWIETLICA WYKOWO

13. LISZYNO 1.07 18:00 ŚWIETLICA W LISZYNIE

14. SŁUPNO 2.07 18:00 ŚWIETLICA W SŁUPNIE

15. MISZEWKO - STEFANY 3.07 16:00 ŚWIETLICA W MISZEWKU - 
STEFANY

16. MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE 3.07 18:00 ŚWIETLICA W MISZEWKU 
STRZAŁKOWSKIM

17. NOWE GULCZEWO 29.07 18:00

Zgodnie z obietnicą, wójt gminy 
Słupno Marcin Zawadka zaprasza 
mieszkańców na kolejne, kwartalne 
zebrania wiejskie, podczas których 
chce zapoznać się z nurtującymi ich 
problemami, a także przedyskutować 
najważniejsze dla naszej społeczności 
sprawy.

Spotkania rozpoczną się 22 czerw-
ca (poniedziałek) i będą odbywać się 
codziennie, za wyjątkiem sobót i nie-

dziel, przez dwa tygodnie. Ostatnie 
spotkanie, dla mieszkańców Nowego 
Gulczewa, zaplanowane jest dopiero na 
29 lipca i - z uwagi na tak odległy ter-
min - miejsce, w którym się odbędzie 
ustalone zostanie w później, o czym 
poinformujemy na stronie internetowej 
Urzędu Gminy.

Wójt gminy Marcin Zawadka serdecz-
nie zaprasza mieszkańców!

rk

uwaga mieszkańcy!
Wójt gminy zaprasza na 
spotkania

informacje
Nabór kandydatów
na ławników
W związku ze zbliżającym się upły-
wem kadencji ławników sądowych 
informujemy mieszkańców Gminy 
Słupno, iż istnieje możliwość zgłosze-
nia swojej kandydatury do pracy jako 
ławnik w Sądzie Okręgowym w Płocku 

lub w Sądzie Rejonowym w Płocku.

Szczegółowe informacje znajdują się w 
Biuletynie Informacji Publicznej, w za-
kładce „Wybory ławników”, dostępnym 
przez stronę www.slupno.eu

CIEKAWOSTKI SPORTOWE

Trzy poziomy sportu

Zapraszamy uczniów
z terenu naszej gminy, 

którzy chcieliby 
współredagować rubrykę 

sportową, do kontaktu
z redakcją „Głosu Słupna”, 

tel. 24 267 95 85.

Dokładnie w Dzień Matki wójt Gminy 
Słupno, Marcin Zawadka, odwiedził 
Katarzynę Kowalską z Cekanowa, 
mamę najmłodszej mieszkanki naszej 
gminy, Zosi.

Dziewczynka urodziła się 1 maja tego 
roku. Oprócz serdecznych życzeń wójt 
Marcin Zawadka przywiózł młodej ma-
mie również wyprawkę dla dziecka, a 
radny Konrad Dobrosielski wręczył kwia-
ty.
Zosia wizytę włodarza gminy spokojnie 
przespała, mama natomiast, mimo na-
wału obowiązków, przyjęła gości kawą i 
słodyczami oraz znalazła czas na chwilę 
rozmowy. 
- Bardzo mi miło, że mogę w imieniu 
wszystkich mam z naszej gminy podzię-
kować panu wójtowi za życzenia – po-
wiedziała Katarzyna Kowalska.

rkKatarzyna Kowalska z córką Zosią.

Konkurs
w Święcieńcu
W SP w Święcieńcu odbył się konkurs 
„Wiersze, bajki, bajeczki”, w którym 
najmłodsi uczniowie wykazali się dosko-
nałą znajomością literatury dziecięcej.

Przed konkursem wójt Marcin Zawadka 
przeczytał dzieciom wiersz Juliana Tu-
wima „Lokomotywa”.
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1. Pozostałości  budowli z XI wieku o średnicy ok.60 metrów 
niedaleko Słupianki.

2. Nazwisko biskupa męczennika.
3. W latach 1869-1882 dziedzicem tej miejscowości był 

Jan Zygmunt Julian Rościszewski, twórca  pierwszej 
nowoczesnej gazety płockiej „Korespondent Płocki”.

4. W tej miejscowości znajduje  się pomnik ofiar wojny 
bolszewickiej z 1920 roku.

5. Najdłuższa ulica w Nowym Gulczewie.
6. Niewielki dopływ Słupianki.
7. Wieś ta w średniowieczu należała do rodu Prawdziwców.
8. Okolice tej miejscowości były w początkach XIX wieku 

ośrodkiem wyznania mariawickiego.
9. ...z ruinami dworu w Starym Gulczewie.
10. W miejscowości tej znajduje się krzyż epidemiczny z 

charakterystycznymi podwójnymi ramionami.
11. W tej miejscowości odbywa się coroczny festyn gminny i 

zawody strażackie.
12. Bardzo stara wieś nadwiślańska wymieniana już w 1239r. 

w kronikach.
13. Wieś położona na północno-zachodnich  krańcach gminy.
14. Przy tej ulicy znajduje się Urząd Gminy Słupno.
15. ...buduje (fragment przysłowia).
16. Największe święto demokracji.
17. Wieś przy drodze z Imielnicy do Stróżewka.
18. W tej miejscowości w dniu 28 sierpnia 1942 roku Niemcy 

zamordowali 20 Polaków.
19. Przy tej ulicy w Cekanowie znajduje się siedziba OSP.
20. Stanica wodna w Liszynie.
21. Reprezentant mieszkańców w radzie gminy.
22. Nazwisko poety powstańca warszawskiego, patrona 

gimnazjum w Słupnie.
23. Liszyńskie... stanowią jedyną w gminie pozostałość  

działalności lodowca.
24. Miejsce spotkań młodych piłkarzy.
25. Najważniejsi w Gminie.
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Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie z liter 
znajdujących się w kolorowych polach.
Hasło prosimy przesłać tradycyjną pocztą na adres: 
Redakcja „Głosu Słupna”, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, 
lub pocztą elektroniczną – email: krzyzowka@slupno.eu
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma nagrodę – bon o 
wartości 75 zł ufundowany przez pizzerię „Włoski Zakątek” 
przy ul. Handlowej 3 w Słupnie.
 
Autorką krzyżówki jest Iwona Śliwińska, mieszkanka 
Liszyna.

Krzyżówka z hasłem

Jest już logo Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie!
Gminna Biblioteka Publiczna w Słup-
nie ma swoje logo. W maju rozstrzy-
gnięty został konkurs i spośród pię-
ciu nadesłanych propozycji komisja 
konkursowa pod przewodnictwem 
wicewójta gminy Słupno Kamila Kuli-
ka wybrała najciekawszą propozycję. 
Autorem logo jest Marcin Dawidzióg z 
Płocka. 

W sobotę, 13 czerwca, podczas pikni-
ku rodzinnego zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie, Marcin Dawidzióg odebrał 
nagrodę. Tablet wręczyła mu Bożena 
Wernik, dyrektor GBP. 

Logo widnieje już na dwóch tablicach 
kierunkowych, można je zobaczyć rów-

nież wewnątrz biblioteki – w czytelni 
– a także na zakładkach do książek. Au-
tor logo nie krył zadowolenia właśnie z 
tego powodu, że jego praca została już 
praktycznie wykorzystana i mieszkań-
cy gminy mogą ją zobaczyć. 

Zwycięzcy konkursu serdecznie gratulujemy!
rk

wizyta
U pań seniorek
w Borowiczkach - Pieńkach
W Borowiczkach – Pieńkach panie 
z klubu seniora są pełne energii i 
pomysłów, a przede wszystkim… 
nadzwyczajnie gotują!

Wójt gminy Marcin Zawadka już po 
raz drugi gościł u nich na spotkaniu, 
które organizują cyklicznie co mie-
siąc. – W sympatycznej atmosferze 
i przy doskonałych, domowych wy-
piekach oraz przekąskach możemy 
porozmawiać o tym, co nurtuje se-
niorów, ale także o tym, jak widzą 
codzienne życie w naszej gminie. 
Dla mnie, osoby z innego pokolenia, 
te spotkania są niezwykle cenne i 
bardzo za nie dziękuję – mówi wójt 
Marcin Zawadka.

Panie z Borowiczek – Pieniek są przy-
kładem osób niezwykle wrażliwych 
społecznie – w rozmowie z wójtem 
bardzo często zwracają uwagę na 
problemy swoich sąsiadów, którzy 
z różnych powodów znaleźli się w 
trudnej sytuacji życiowej. Potrafią 
też z niezwykłym humorem opowia-
dać anegdoty, oczywiście – jak to w 
damskim gronie - te dotyczące męż-
czyzn. 

Już dziś wójt Marcin Zawadka zapro-
sił seniorki do sektora VIP na festyn 
gminny w Wykowie.

rk

Marcin Dawidzióg, autor logo słupieńskiej biblioteki, odebrał nagrodę i gratulacje od wójta Marcina Zawadki, dyrektor biblioteki Bożeny Wernik 
oraz dyrektor GOPS Magdaleny Szochner – Siemińskiej.

Wójt Marcin Zawadka na spotkaniu u seniorek w świetlicy wiejskiej.


