Złote Gody Państwa Kowalskich, Miturów
i Żebrowskich

Matka Boża Częstochowska z wizytą
w Gminie Słupno
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Co to jest
opłata
adiacencka?
W naszej gminie, na podstawie uchwały
Rady Gminy Słupno, od 2006 roku obowiązywały następujące stawki opłaty
adiacenckiej: sieć wodociągowa 50%,
kanalizacyjna 40%, droga 10%. Uchwałą
Rady Gminy Słupno z 6 listopada 2015fr.
stawki opłaty adiacenckiej zostały
zmniejszone i obecnie wynoszą: sieć wodociągowa 45%, kanalizacja 35%, droga
10%. W dwóch pierwszych punktach są
one o 5 proc. wyższe od tych, które proponował wójt Marcin Zawadka. Warto
podkreślić, że nowe stawki obowiązują
w stosunku do inwestycji wykonanych
po dacie podjęcia nowej uchwały.
W trakcie planowania i aktywnego gospodarowania przestrzenią w gminie należy
uwzględniać, oprócz wielu istotnych czynników, skutki ekonomiczne zmiany przeznaczenia gruntów. Ustalając w procesie
planowania przestrzennego przeznaczenie terenu, określając jego cel i sposób
zagospodarowania, gmina musi mieć pełne rozeznanie, jakie skutki ekonomiczne
pociąga za sobą uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Aby gmina mogła realizować stawiane
przed nią cele ustawodawca, czyli Sejm
RP, przewidział finansowanie „celów
publicznych” poprzez szereg grup opłat
należnych gminie. Opłata adiacencka
jest jedną z nich. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adiectum, adici, adicere
- znaczącego tyle co: dołączyć, dorzucać,
dodać – tj. dodać do istniejącej wartości
nieruchomości.
Opłata adiacencka jest udziałem właścicieli nieruchomości w kosztach poniesionych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego, których działanie spowodowało wzrost wartości nieruchomości należącej do obywatela. Opłata
ta jest więc częściową rekompensatą
kosztów działania gminy wywołujących
wzrost wartości nieruchomości. W związku z tym powinna być traktowana jako
zwrot poniesionych nakładów.
Podstawowe regulacje prawne dotyczące
opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie
o gospodarce nieruchomościami. Opłaty
adiacenckie nie obejmują nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
rolne lub leśne. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a wysokość
stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zm.)
Jak wskazał Naczelny Sądy Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2003 r., I SA 2293/02: „Z porównania
przepisów art. 146 ust. 2 zd. 2 i art. 145 ust.
1 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wedle reguł wykładni systemowej wynika, że gminy mają obowiązek
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.”
jw

Buntownik z wyboru
– wspomnienie o radnym Andrzeju Banasiaku
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Nam wszystkim, Mieszkańcom Gminy Słupno, życzymy,
aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to,
co jeszcze uśpione, aby pomógł nam odrodzić w sobie wiarę
w drugiego Człowieka i odnaleźć siłę miłości.

W Urzędzie Gminy 1 marca br. odbyła
się skromna uroczystość z udziałem
wszystkich pracowników, podczas której
wójt Marcin Zawadka podziękował ustępującemu z funkcji Kamilowi Kulikowi.

Życzymy radosnych, pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie rodzinnym.

Marcin Zawadka
Wójt Gminy Słupno

Od 1 marca br. Kamil Kulik przestał pełnić
funkcję wicewójta gminy Słupno, uznając
iż - z uwagi na stan zdrowia - nie może
łączyć jednocześnie dwóch funkcji: wicewójta i sekretarza. Wójt Marcin Zawadka
w serdecznych słowach podziękował swojemu zastępcy za zaangażowanie i pracę
włożoną w wykonywanie służbowych
obowiązków. W tej sprawie wójt gminy
wydał stosowne Zarządzenie.
rk

Elżbieta Kuchta
Przewodnicząca
Rady Gminy Słupno

Numer konta
Gminy Słupno
Przypominamy, że jest nowy numer
konta bankowego prowadzony dla dochodów Gminy Słupno:

Prace nad projektem studium

Kierunki rozwoju gminnej przestrzeni

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Wójt Gminy Słupno sporządzi projekt zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren całej gminy.
Koszty sporządzenia zmiany studium pokryte zostaną w całości z budżetu gminy. Każdy mieszkaniec zainteresowany
zmianą przeznaczenia gruntów będzie
miał możliwość złożenia wniosku, jednak
podkreślić należy, iż złożenie wniosku nie
jest równoznaczne z uwzględnieniem
wnioskowanych oczekiwań w dokumentach planistycznych. Poniżej, w pytaniach
i odpowiedziach, postaramy się przybliżyć czytelnikom najważniejsze zagadnienia dotyczące wspomnianego projektu
studium.
Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest

jednym z dwu ustawowych opracowań
planistycznych sporządzanych w trybie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
199). Studium zawiera część tekstową
i graficzną, uwzględniające zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii
rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii
rozwoju gminy.
Dlaczego oprócz studium potrzebny
jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?
Studium nie przesądza w sposób jednoznaczny o możliwości realizacji na danym
terenie określonego przedsięwzięcia.
Jego ustalenia są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planu
miejscowego, który nie może naruszać
ustaleń studium. Dopiero plany miejscowe stanowią prawo miejscowe i w sposób
jednoznaczny przesądzają o tym, czy na
danym terenie można zlokalizować lub
nie konkretne przedsięwzięcie.

Kamil Kulik
nie jest już
wicewójtem

Dlaczego w naszej gminie należy podjąć
prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego?
Uaktualnione i ujednolicone studium
jest niezbędne do opracowania nowego,
ujednoliconego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Słupno. Działanie takie jest uzasadnione
potrzebą zapewnienia harmonii i ładu
przestrzennego. Profil gminy Słupno na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległ
istotnym zmianom. Już na początku lat
dziewięćdziesiątych
zaobserwowano
rosnącą tendencję ucieczki zamożnych
mieszkańców Płocka na obszary podmiejskie, m.in. na terenie naszej gminy.
Przyjęta przez Radę Ministrów w 2011 r.
koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 określająca kierunki
zagospodarowania kraju oraz rozwój sieci
drogowej i kolejowej, a także lokalizacja
międzynarodowego lotniska w Modlinie
mają bezpośredni, stymulujący wpływ
na układ komunikacyjny Gminy Słupno,
a także na jego strukturę przestrzenną.
(dok. na str. 2)

12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
w Banku BGŻ BNP Paribas SA
(SWIFT dla przelewów zagranicznych GOPZPLPW).
Na ten numer należy kierować wszystkie
wpłaty z tytułu: podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę i ścieki, należności
z tytułu opłaty adiacenckiej, opłat skarbowych, czynszów za lokale usługowe
i mieszkalne.

Bezpłatne
porady dla
mieszkańców
Mieszkańcy gminy Słupno mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych.
Porady psychologicznej można zasięgnąć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w każdy piątek w godz. 12.30 – 15.00. Należy wcześniej się zapisać pod nr. tel. 24 261
91 78.
Poradę prawną można uzyskać w każdy
poniedziałek w godz. 15.30 – 16.30 w pokoju nr 8 w budynku Urzędu Gminy.

2 aktualności
XXI nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Słupno
29 lutego br., odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Słupno.
W porządku obrad były tylko dwa punkty – podjęcie uchwał w sprawach: zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckie w Liszynie i w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, oraz przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Słupno. Radny
Konrad Dobrosielski wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący omówienia sposobu pracy komisji
rewizyjnej, jednak radni większością
głosów wniosek odrzucili.
W trakcie ponadgodzinnej dyskusji nad
pierwszym punktem dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Agnieszka Biernat wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały

(która jest uchwałą intencyjną) oznacza
wyłącznie zmianę administracyjną, czyli zamiar przekształcenia istniejących
obecnie w szkołach w Liszynie i Święcieńcu oddziałów przedszkolnych w
oddziały zamiejscowe Samorządowego
Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Po krótkiej przerwie w obradach
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Głosowanie nad drugim projektem
uchwały – dotyczącym planu gospodarki niskoemisyjnej – na wniosek radnego
Konrada Dobrosielskiego odbyło się bez
dyskusji. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, od głosu wstrzymały
się dwie osoby.
W obradach XXI sesji nie brali udziału
radni: Dariusz Kępczyński i Piotr Rzewuski.
r
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Kierunki rozwoju gminnej przestrzeni
Czy obecnie Gmina Słupno posiada
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?
Na obszarze Gminy Słupno równolegle
obowiązuje 129 miejscowych planów oraz
zmian tych planów uchwalonych w latach
1995 - 2013.
Jak sporządza się studium?
Właściciele nieruchomości składają wnioski do studium; prawidłowo wypełniony
wniosek będą mogli złożyć w Urzędzie
Gminy w terminie, który zostanie określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ogło-

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 267 95 75 (czynny od godziny
8.00 do 16.00).
W przypadku nieobecności podczas odczytu bardzo prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia ewentualnej,
ponownej wizyty inkasenta, pod numerem 668 570 625.
Wszystkim mieszkańcom Gminy życzymy miłej współpracy z inkasentem.

Po 40 latach Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przybywa ponownie do naszych parafii:
• Parafia św. Wincentego i Anastazego
w Święcieńcu - 17 marca,
• Parafia św. Mikołaja w Miszewku
Strzałkowskim – 1 kwietnia,
• Parafia św. Marcina w Słupnie 4 kwietnia,
• Parafia św. Jakuba w Płocku - 6 kwietnia.
To ważne wydarzenie poprzedzają misje
parafialne w Święcieńcu (21-28 lutego)
i w Słupnie (30 marca - 3 kwietnia),
a w pozostałych parafiach rekolekcje

Plebiscyt „Z Tumskiego
Wzgórza – wydarzenie
roku 2015”

Głosujmy
na naszą
gminę!

„Głos Słupna”, Biuletyn Gminy Słupno. Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
Adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, Tel.: (24) 267 95 85,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół: Renata Krawczyńska, Dariusz Woźniak, Tomasz Wiktorowski
Projekt graficzny: Dariusz Strugała
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

szeń tutejszego Urzędu oraz przekazanie obwieszczeń sołtysom o wyłożeniu
projektu studium (trwającym co najmniej
21 dni) oraz publikacja projektu studium
na stronie internetowej Urzędu. Potem
przeprowadzana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium
rozwiązaniami, przyjmowane są uwagi
(trwające minimum 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium), które
następnie są rozpatrywane. Rada Gminy
otrzymuje do uchwalenia projekt studium
wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Umowa na przygotowanie studium, zawarta z pracownią architektoniczną, przewiduje 18-miesięczny termin realizacji .
Joanna Wereszczyńska

Matka Boża Częstochowska
z wizytą w Gminie Słupno

Nowy inkasent opłat
za wodę i ścieki
Informujemy, że odczyt wodomierzy
w gminie Słupno od stycznia br. dokonywany jest przez nowego inkasenta
Krzysztofa Stanuszkiewicza.
Inkasent musi posługiwać się identyfikatorem, można również prosić go
o okazanie dowodu osobistego w celu
weryfikacji tożsamości.
INKASENT NIE JEST UPRAWNIONY
DO PODPISYWANIA UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW ORAZ POBIERANIA OPŁAT.

szenie opublikowane zostanie w prasie
lokalnej, a obwieszczenia dostępne będą
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Słupno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupno, a także przekazane zostaną
sołtysom.
Po analizie wniosków oraz uwarunkowań
i kierunków rozwoju gminy sporządza się
projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Po uzyskaniu opinii i uzgodnień właściwych instytucji i organów i wprowadzeniu
odpowiednich zmian, projekt studium zostaje wyłożony do publicznego wglądu ogłoszenie w prasie lokalnej, obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Słupno, obwieszczenia na tablicach ogło-

Kapituła
corocznego
plebiscytu
„Z Tumskiego Wzgórza”, organizowanego przez „Tygodnik Płocki”, doceniła
gminę Słupno w kategorii „w regionie”.
Historycznym wydarzeniem dostrzeżonym przez kapitułę jest uruchomienie
żłobka w naszej gminie. Jest to pierwsza
tego typu placówka wśród gmin wiejskich na całym Mazowszu.
Swój głos możemy oddać na dwa sposoby:
1. Wypełniając kupony co tydzień zamieszczane w „Tygodniu Płockim”
i dostarczając go do redakcji Tygodnika Płockiego (Stary Rynek 27, 09400 Płock) z dopiskiem: „Z Tumskiego Wzgórza”
2. Wysyłając sms o treści o treści
WRG.8 na numer 73601 (koszt SMS
-a 3,69 zł brutto) do 24 marca (godz.
5:00)
Zakończenie gali odbędzie się w kwietniu w Domu Technika. Wtedy nastąpi
uroczyste wręczenie nagród. Liczymy
na wiele oddanych głosów!
dw

maryjne: w Miszewku (30-31 marca),
w Imielnicy (3-5 kwietnia).
Przybycie Maryi w Obrazie Jasnogórskim
trwa w danej parafii tylko dobę. Ten
czas przeżywany jest według pewnego
schematu, z którym pragnę Czytelników
zapoznać:
• godz. 16.00 - nabożeństwo oczekiwania na przybycie Maryi,
• godz. 17.00 - przybycie Obrazu i Msza
św. pod przewodnictwem księdza biskupa (w Miszewku – bp Roman Marcinkowski, a w pozostałych parafiach
naszej gminy nowy biskup Mirosław
Milewski),
• godz. 21.00 - Apel Jasnogórski, który
prowadzi kustosz Obrazu.
Natomiast o północy: Msza św. w intencji powołań - odprawiają księża pochodzący z parafii i duszpasterze, którzy
pracowali w tej parafii. Potem są czuwania nocne według ustalonego porządku.

Zaś w godzinach porannych śpiewa się
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Do południa są odprawiane Msze św.,
przy czym jedna z nich jest z nauką dla
chorych i sakramentem namaszczenia,
a druga Msza św. połączona jest z błogosławieństwem dla małych dzieci i dla
matek w stanie błogosławionym.
O godz. 15.00 rozpoczyna się Msza św.
dziękczynna za nawiedzenie parafii,
odprawiana przez księdza proboszcza.
A potem, ok. godz. 16.15 formuje się
procesja i następuje odniesienie Obrazu
do samochodu - kaplicy. Cudowny Obraz
wędruje dalej.
Już tylko tygodnie dzielą nas od tego
wydarzenia. Zarezerwujmy w naszych
kalendarzach te szczególne dni na spotkanie z Matką Bożą.
ks. Zbigniew Cichewicz

Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”

Wydarzenie roku 2015
OTWARCIE GMINNEGO ŻŁOBKA
W SŁUPNIE
GŁOSUJ NA NASZĄ GMINĘ !

LUB

DLA GŁOSUJĄCYCH
ATRAKCYJNE NAGRODY
M.IN. LAPTOP, SPRZĘT AGD/RTV

ORGANIZATOR PLEBISCYTU: TYGODNIK PŁOCKI WWW.TP.COM.PL
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Złote Gody Państwa Kowalskich,
Miturów i Żebrowskich

„… ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie
opuszczę aż do śmierci…” – dzień, w którym pół wieku temu wypowiedziane zostały te słowa, mieli okazję wspominać
szacowni jubilaci z naszej gminy.
Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia

pożycia małżeńskiego, czyli „złotych godów”, trzech par małżeńskich z gminy
Słupno, odbyła się 9 stycznia w sali bankietowej „Perła Mazowsza”.
W uroczystości, oprócz jubilatów, czyli
Państwa Ewy i Józefa Kowalskich, Krystyny i Jana Mitury oraz Anny i Edwarda

Żebrowskich, wzięły udział ich rodziny, a
także wójt gminy Słupno Marcin Zawadka
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ala Górecka.
W imieniu prezydenta RP wójt Marcin
Zawadka wręczył jubilatom medale za
długoletnie pożycie małżeńskie oraz pa-

miątkowe dyplomy. Spotkanie uatrakcyjnił występ znanego śpiewaka Marka
„Ravskiego” Stołowskiego, który został
zaproszony specjalnie na tę okazję.
Po części artystycznej, przy tradycyjnej lampce szampana, w sympatycznej
atmosferze małżonkowie podzielili się

wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat. Nie zabrakło również
śpiewanego „100 lat”. Świętowanie przebiegało w bardzo serdecznej i rodzinnej
atmosferze.
Gratulujemy jubilatom i życzymy wszystkiego dobrego!
dw

Rocznice ślubu
1 – papierowa
2 – bawełniana
3 – skórzana
4 – kwiatowa, owocowa lub jedwabna
5 – drewniana
6 – cukrowa lub żelazna
7 – wełniana lub miedziana
8 – spiżowa, brązowa lub blaszana
9 – gliniana, generalska lub fajansowa
10 – cynowa lub aluminiowa
11 – stalowa
12 – płócienna lub lniana
13 – koronkowa
14 – kości słoniowej
15 – kryształowa lub szklana
20 – porcelanowa
25 – srebrna
30 – perłowa
35 – koralowa
40 – rubinowa
45 – szafirowa
50 – złota
55 – szmaragdowa lub platynowa
60 – diamentowa
65 – żelazna
70 – kamienna
75 – brylantowa
80 – dębowa
Złoci Jubilaci z gminy Słupno (od lewej): Edward i Anna Żebrowscy, Józef i Ewa Kowalscy, Krystyna i Jan Mitura.

Finał konkursu „Poeta - Powstaniec - Plastyk”
W Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, z okazji
Dnia Patrona, odbył się w styczniu
międzyszkolny konkurs „Poeta – Powstaniec – Plastyk” poświęcony twórczości Baczyńskiego, pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wójta Gminy Słupno.
Uczestnicy konkursu recytowali wiersze poety, śpiewali piosenki do jego
tekstów oraz prezentowali prace plastyczne.
Niezależne jury przyznało nagrody:
w części recytatorskiej:
I miejsce – Nikola Osińska, Gimnazjum
im. Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
II miejsce – Milena Dzięgielewska, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
Adam Zakrzewski, Gimnazjum w Radzanowie
III miejsce – Weronika Lisiecka, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
w części historycznej:
I miejsce – Karolina Błaszczak, Gimna-

zjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
II miejsce – Wiktoria Przedpełska, Gimnazjum w Radzanowie
III miejsce – Bartosz Świderski, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
Wyróżnienie:
1. Katarzyna Głowacka, Gimnazjum
im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
2. Agnieszka Jarzyńska, Gimnazjum
w Starych Proboszczewicach
w części plastycznej:
I miejsce – Weronika Lisiecka, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
II miejsce – Natalia Rajewska, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
III miejsce – Laura Lewandowska, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie
Wyróżnienie:
1. Małgorzata Kamińska – Gimnazjum
im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie
2. Julia Korpowska – Gimnazjum w Dobrzykowie
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Nagrody były uznaniem aktywności w pielęgnowaniu talentów.

4 aktualności
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INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowe świadczenie dla rodziców

Ś

wiadczenie rodzicielskie to
nowe świadczenie dla rodziców, którzy nie otrzymują
zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego lub
okres urlopu rodzicielskiego, czyli mi. in.
studentów, osób bezrobotnych (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie
Pracy czy nie) oraz osób pracujących na
umowach cywilno-prawnych.
Świadczenie przysługuje od 1 stycznia
2016 r.:
- matce albo ojcu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka w
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
- rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10. roku życia;
- osobie, która przysposobiła dziecko,
w przypadku objęcia opieką dziecka w

wieku do ukończenia 7. roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i przysługuje przez:
1) 52 tygodnie – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia
dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia
opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia
czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pięciorga
i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie to przysługuje od dnia
porodu, w wysokości 1.000 zł miesięcznie.
Przepisy ustawy stosuje się również do
osób, jeżeli dziecko urodziło się, zostało

przysposobione albo objęte opieką przed
dniem 1 stycznia 2016 r. – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie
im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.
do ukończenia przez dziecko 52 tygodni
(odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka).
Więcej informacji na temat wwym.
świadczenia można uzyskać w GOPS-ie
w Dziale Świadczeń (pok. nr 16) lub pod
nr tel. (24) 261-95-44
Podstawa prawna: art. 1, art. 2, art. 3 ,
art. 17c, art. 19 ust. 1,ust. 4, art. 23, art.
24 ust.1 ust. 7 ust. 9, art. 25 ust. 1, art.
26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 267 z późn. zm.), § 1 ust. 1,
§ 2, § 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1238), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3
stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. Poz. 3).
Aneta Zakrzewska

Przez zabawę do nauki
Podczas ferii zimowych w Klubie Wolontariatu odbywały się zajęcia dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzieci mogły liczyć na pomoc ze strony
pedagoga, Agnieszki Burdyki, oraz wolontariuszy. Spotkania miały charakter
zabawy, w której - oprócz przyjemności
– dzieci nabywały wiele umiejętności.
Zajęcia miały na celu wyrównania szans
edukacyjnych, dzieci ćwiczyły pisanie,
czytanie, a także liczenie.
Dla wszystkich zainteresowanych pomocą w nauce zajęcia będą kontynuowane w Klubie Wolontariatu, mieszczącego się przy ul. Miszewskiej 8a.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wspólnej nauki poprzez zabawę.
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie tel. 24 261 91 78
BC

Konkurs
o Mazowszu
17 uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych w gminie Słupno wzięło
udział w konkursie „Wiedzy o Mazowszu”, który odbył się 10 lutego 2016
roku w Lokalnym Centrum Kompetencji mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.
W uroczystym otwarciu konkursu wzięli udział Marcin Zawadka wójt Gminy
Słupno oraz Magdalena Szochner - Siemińska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Dzieci miały okazję wzbogacić wiedzę z zakresu
historii naszego regionu oraz poszerzyć
umiejętności w szybkim posługiwaniu
się wirtualną encyklopedią. Uczniowie
wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. Każde dziecko otrzymało
symboliczną nagrodę.
Bogumiła Gołębiewska

„Złotówka za złotówkę”
w świadczeniach rodzinnych
Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje
zasada „złotówka za złotówkę” przy
wyliczaniu miesięcznego dochodu
przypadającego na członka rodziny.
Dotyczy ona rodzin, które przekraczają
kryterium dochodowe uprawniające do
zasiłków rodzinnych (miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
wynosi netto 674 zł, natomiast gdy
członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł netto). Zgodnie z
nową zasadą nie oznacza to automatycznie utraty prawa do tych świadczeń. Dzięki wprowadzeniu zasady
“złotówka za złotówkę” zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą stopniowo

obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Obecnie rodzina, która przekroczy
próg dochodowy otrzyma wypłatę
tych zasiłków pomniejszoną o kwotę przekroczenia progu dochodowego.
Minimalne wypłacane świadczenie nie
może być niższe niż 20 zł.
Osoby, które już straciły prawo do zasiłków będą mogły ponownie wystąpić
z wnioskiem o świadczenia.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń
(pok. nr 16) lub pod nr tel. (24) 26195-44
AZ

Bale Rady Rodziców już
za nami
6 lutego w gminie Słupno odbyły się
dwa bale charytatywne. Jeden został
zorganizowany przed Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Słupnie,
a drugi przez Radę Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Liszynie.
Na bal organizowany przez Radę Rodziców przy SP w Słupnie przybyło
około 140 osób. Uczestnicy imprezy
bawili się w Zajeździe pod Szczęśliwą
Gwiazdą w Cekanowie. Nastrój muzyczny zapewnili zespół Rockers i DJ
Mati. Na początku balu zatańczyła
para – uczeń SP w Słupnie Oktawian
Dolny ze swoją partnerką Julią Chrobot.
Bal organizowany przez Radę Rodzi-

ców przy SP w Liszynie odbył się w
remizie strażackiej OSP w Słupnie. Na
balu bawiło się około 50 osób. Nie zabrakło licznych konkursów np. na króla
i królową balu oraz licytacji, na które
goście grosza nie szczędzili.
Bale charytatywne co roku cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem. Taki
bal to wspaniała inicjatywa łącząca
świetną zabawę z tradycyjnym corocznym celem balów, którym jest zbiórka
pieniędzy na rzecz uczniów z poszczególnych szkół. Przy okazji jest to świetna okazja na zintegrowanie środowiska
i budowanie przyjaznego klimatu wokół szkoły.
DW

Zabawa to skuteczny sposób na przekazanie wiedzy.

Warsztaty plastyczne w bibliotece
W czasie ferii zimowych w dwóch
spotkaniach czwartkowych, tj. 4 i 11
lutego, na terenie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Słupnie odbyły się warsztaty plastyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
oraz gości.
Prowadzącymi zajęcia byli nauczyciel
plastyki Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie - Aldona Owczarek
oraz uczeń IV klasy Liceum Plastycznego w Płocku - Kamil Garlicki, którzy podjęli się tego przedsięwzięcia w ramach
wolontariatu.
W ponaddwugodzinnych spotkaniach
uczestnicy mieli możliwość kształcenia
techniki rysunku ołówkiem i węglem,
odtwarzając martwą naturę i postać.
Prowadzący czuwali, by rysowane kom-

Nagrody za udział w konkursach pozytywnie zaskoczyły bawiących się w remizie OSP.

pozycje dzieci i młodzieży miały zachowane proporcje, widoczny modelunek
światłocieniowy, kompozycję, właściwie ujętą perspektywę.
Gospodarze zadbali o miłą i przyjazną
atmosferę, odpowiednie warunki pracy,
a nawet skromny poczęstunek. Wszystkie prace uczestników warsztatów można oglądać w budynku biblioteki, do czego gorąco zachęcamy.
Organizatorzy i prowadzący byli zgodni, iż warto organizować tego typu zajęcia, ponieważ rozbudzają ciekawość i
wrażliwość u młodych twórców sztuki,
a także ćwiczą kreatywność i zdolności
plastyczne. Tego typu przeżycie estetyczne wyzwala uczestników indywidualną wrażliwość i rozwój duchowy.
Z pewnością podobna inicjatywa będzie
kontynuowana w kolejnych latach.
Goście na balu w Zajeździe mogli wykazać się swoją kreatywnością.
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INFORMACJA O PLANOWANYM DOFINANSOWANIU DLA OSÓB FIZYCZNYCH
DOTYCZĄCYM MODERNIZACJI INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(KOTŁOWNI LUB PALENISK), ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH, ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,
ZAKUPU I MONTAŻU POMP CIEPŁA
Wójt Gminy w Słupnie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie prowadzić nabór wniosków w ramach programów z dziedziny - OCHRONA ATMOSFERY.
Planowany termin naboru
- od 4.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r.,
a w przypadku posiadania umowy z
wykonawcą zadania – nie później niż do
31.10.2016 r.
Forma dofinansowania:
• Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (modernizacja kotłowni; likwidacja pieców węglowych i montaż
pieców na gaz, olej opałowy, biomasę)
- dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł
dla jednego beneficjenta (istnieje moż-

liwość zwiększenia dofinansowania do
100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki) lub pożyczka do 100 %
kosztów kwalifikowanych;
• Zakup i montaż kolektorów słonecznych - dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000
zł dla jednego beneficjenta (istnieje
możliwość zwiększenia dofinansowania
do 100 % kosztów kwalifikowanych w
formie pożyczki) lub pożyczka do 100%
kosztów kwalifikowanych;
• Zakup i montaż pomp ciepła - dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta (istnieje możliwość
zwiększenia dofinansowania do 100 %
kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki) lub pożyczka do 100 % kosztów
kwalifikowanych;
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - dotacja do 25% kosztów kwalifi-

kowanych, jednakże nie więcej niż 7.500
zł dla jednego beneficjenta (istnieje
możliwość zwiększenia dofinansowania
do 100 % kosztów kwalifikowanych w
formie pożyczki) lub pożyczka do 100 %
kosztów kwalifikowanych;

Spalanie nawet niewielkiej ich ilości zatruwa nasze otoczenie na wiele lat substancjami trującymi, groźniejszymi niż
cyjanek potasu. Podczas spalania tworzyw sztucznych wydziela się trujący
chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny, a
także powstają tlenki siarki, węgla, azotu i metale ciężkie. Są to trucizny, które
działają powoli i wywołują nieuleczalne

choroby – najczęściej nowotworowe.
Wydzielający się w trakcie spalania odór
jest bardzo uciążliwy.

Wnioski będzie można składać w
siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Płocku ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock telefon: (24)
231 33 80 fax: (24) 231 33 85, e-mail:
plock@wfosigw.pl
Druk wniosku oraz szczegóły dofinansowania będą dostępne na stronie internetowej: https://www.wfosigw.pl/
w zakładce Programy – Programy 2016
(Osoby fizyczne) – Ochrona atmosfery.

Nie spalajmy odpadów!
W związku z coraz częściej pojawiającymi się skargami mieszkańców gminy,
informujemy Państwa o zagrożeniu dla
zdrowia i środowiska, jakie powoduje
spalanie odpadów, głównie: opakowań
plastikowych, folii, zużytych ubrań i
obuwia, opon, innych opakowań, papy
itp. w piecach centralnego ogrzewania
oraz w ogniskach.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
poz. 21 z późn. zm.) spalanie odpadów
jest zabronione i podlega karze aresztu
albo grzywny.

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków
dotyczących przyznania dopłaty:
1. z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii: „elitarny” lub „kwalifikowany”,
mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie (termin składania wniosków upływa z dniem 25.06.2016 r.)
2. do ilości mleka wprowadzane-

go do obrotu w roku kwotowym
2014/2015 (termin składania wniosków upływa z dniem 18.03.2016 r.)
3. do trzody chlewnej sprzedanej lub
poddanej ubojowi w rzeźni w okresie od 01.10.2015 r. do 07.01.2016 r.
(termin składania wniosków upływa

z dniem 18.03.2016 r.)
Pomoc doradczą przy wypełnianiu wniosków można uzyskać u Pani Edyty Trojanowskiej, doradcy MODR-u, w siedzibie
Urzędu Gminy w Słupnie w pok. nr 8,
w środy i piątki w godzinach pracy Urzędu, numer kontaktowy (24) 267-95-76

Nowe władze
w miszewskiej OSP
Wszystkie organizacje społeczne
co pewien czas podsumowują swoją
działalność, wybierają nowe władze
i wyznaczają kierunki działania. Tak
też się dzieje w Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
Na terenie Gminy Słupno kampania
sprawozdawczo – wyborcza rozpoczęła
się 23 stycznia br. walnym zebraniem
w OSP Miszewko Strzałkowskie, na
którym podsumowano działalność jednostki za ostatnie pięć lat i wybrano jej
zarząd w składzie: Andrzej Kozieł (prezes), Krzysztof Lewandowski (naczelnik
i I wiceprezes), Tomasz Kowalski (wiceprezes), Piotr Jasiński (sekretarz), Marek Pietrzak (skarbnik), Wojciech Jakubowski (gospodarz), Grzegorz Stańczak
(zastępca naczelnika). Wybrano też
komisję rewizyjną: Edward Raczyński
(przewodniczący), Sławomir Krzeszewski (sekretarz), Bogdan Żmijewski (członek). Wybrano również sześciu delegatów na Gminny Zjazd Sprawozdawczo
- Wyborczy i dwóch przedstawicieli do
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP.
Walne zebranie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: prezes Oddziału Gminnego ZOSPRP w Słupnie
Stefan Jakubowski, zastępca wójta gmi-

ny i jednocześnie członek jednostki OSP
Kamil Kulik oraz komendant Oddziału
Gminnego ZOSPRP w Słupnie Krzysztof Różalski.
Wśród najważniejszych zadań przyjętych do realizacji na najbliższe lata należy wymienić: dokończenie termoizolacji
strażnicy, zorganizowanie 7 maja br.
gminnego festynu z okazji Dnia Strażaka, montaż centralnego ogrzewania
w remizie jednostki OSP, powołanie
centrum informatycznego w świetlicy
wiejskiej i zorganizowanie uroczystości
z okazji 70-lecia powstania OSP w Miszewku Strzałkowskim, które przypada
na 2018 r.
Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka,
jak przystało na włodarza gminy, przekazał nam adres informujący o zabezpieczeniu środków w wysokości 10 tys.
złotych na docieplenie budynku remizy
strażackiej, zapewniając jednocześnie,
że jeśli będzie taka potrzeba to znajdą
się środki na dokończenie termoizolacji
strażnicy OSP w Miszewku Strzałkowskim. Wyrażam ogromną wdzięczność,
kierując do wójta Marcina Zawadki słowa podziękowania za ten piękny gest.
Andrzej Kozieł
prezes OSP Miszewko Strzałkowskie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Słupnie GOK zaprasza!
W styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w
Słupnie. Akcja charytatywna odbyła
się na hali sportowej przy Gimnazjum.
Finał WOŚP to cykliczna zbiórka organizowana każdego roku w drugą niedzielę stycznia. Zebrane środki będą
przeznaczone „na zakup urządzeń dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorów”.
Organizatorzy przygotowali liczne
atrakcje dla uczestników, były m.in.
występy przedszkolaków i uczniów ze
wszystkich szkół, pokaz tańca breakdance, malowanie twarzy oraz oczywiście „światełko do nieba”.
W przerwach pomiędzy występami można było licytować przedmioty
przekazane przez ofiarodawców. Można było wylicytować: książki, rzeźby,
zabawki, łyżwy, koszulki i wiele innych
przedmiotów. Każdy darczyńca oprócz
uśmiechu otrzymał „czerwone serduszko”.
Po północy na koncie słupieńskiego
WOŚP znalazło się 34 132,92 zł. Zebrana suma jest większa od ubiegłorocznej

Z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek
Kultury Słupno z/s w Cekanowie zaprasza serdecznie na program estradowy pt. „Matki, żony i kochanki” w wykonaniu Doroty Jarząbek – Rogaczyk
i Artura Pastuszko.
Artyści warszawscy związani z Kabaretem Dzięcioł i zespołem Arthur’s Cover
Team zaprezentują się w obszernych
fragmentach programu estradowego
będącego połączeniem repertuaru obu

Licytację podczas WOŚP prowadził Waldemar Kaczorowski, dyrektor SP w Słupnie.

o ok. 13 tys. zł. Ten rekord jest wyrazem
dobroci serc mieszkańców gminy Słupno okazanej na pomoc dzieciom i osobom starszym.
Dla porównania, Gmina Bulkowo zebrała 14 938,97 zł, Gmina Radzanowo
– 9 115,18 zł, a Miasto i Gmina Wyszogród – 16 260,56 zł. U naszych sąsiadów
w Płocku zebrano ponad 220 000 zł, co
w przeliczeniu na jednego mieszkańca

daje ok. 1,8 zł. Gmina Słupno w tym samym przeliczeniu zebrała 4,7 zł.
W trakcie tegorocznego finału WOŚP
odbyła się też off roadowa impreza.
Sześćdziesiąt pięć samochodowych załóg zmagało się w zawodach, których
metą było Cekanowo. Uczestnicy imprezy zorganizowanej przez Wojciecha
Janowskiego – mieszkańca naszej gminy, zebrali ogromną kwotę – 10 042 zł.
DW

tych grup. Usłyszymy znane przeboje
epoki PRL-u i współczesne oraz skecze
wylansowane przez peerelowski kabaret Dudek.
Artyści występujący w programie to
wykonawcy doświadczeni na scenach
m.in. Teatru Komedia, Ateneum, Ochoty, Studio Buffo oraz licznych festiwalach piosenki. Dorota Jarząbek – Rogaczyk jest również laureatką telewizyjnej
„Szansy na Sukces”.
g

w gminie
6 aktualności
SYLWETKA RADNEGO GMINY

Buntownik
z wyboru
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Mija pierwsza rocznica śmierci
Andrzeja Banasiaka, radnego Rady
Gminy Słupno. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom
jego sylwetkę.
Andrzej Banasiak w wyborach do
Rady Gminy Słupno w 2010 r. uzyskał
trzeci wynik pod względem liczby głosów. W kolejnych wyborach w 2014
r. głosowało na niego ponad 55 proc.
wyborców w jego okręgu.
Aktywność skupiał na wielu obszarach
życia społecznego. Od listopada 2010 r.
wydawał niezależną gazetę samorządową „Echo Słupna”, przyczyniając się
do zwiększania świadomości mieszkańców Gminy na temat działań władz
samorządowych. Był zwolennikiem
jawności życia publicznego. Szacunek
zdobył sobie dzięki wrażliwości, jaką
wykazywał w odniesieniu do drugiego
człowieka. Pomimo walki z chorobą zawsze pomagał potrzebującym. Nigdy
nie odmawiał, gdy mieszkańcy prosili
go o interwencję, napisanie urzędowego pisma, załatwienie codziennych
spraw. Potrafił – co dla każdego samorządowca zawsze jest najważniejsze –
pobudzać aktywność mieszkańców i
włączać ich w działania na rzecz gminnej społeczności. Był nieugięty nie tylko w walce o sprawy ogółu, ale również
poruszała go trudna sytuacja pojedyn-

W 2014 r.
uzyskał głosy
ponad 55 proc.
wyborców ze swojego
okręgu.

>>

czych członków lokalnej społeczności.
- Wydawać by się mogło, że rok to dużo
czasu, żeby przywyknąć do pustki,
która po nim pozostała, tym bardziej
że był to jedyny pozostały mi członek
rodziny. Okazuje się jednak, że rok to
bardzo mało czasu… – wspomina w
rozmowie z „Głosem Słupna” brat radnego, Ryszard Banasiak.
Jak mówi Pan Ryszard, na ukształtowanie osobowości jego brata wpłynął
fakt, że był zawodowym żołnierzem.
Do wojska poszedł po tym, jak – ze
względu na stan zdrowia – nie dostał
się do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych, czyli popularnej „szkoły
orląt” w Dęblinie. Zresztą, lotnictwo
przez całe życie było jego pasją. Działał
w płockim Aeroklubie i miał licencję pilota szybowca.
- Służba w wojsku ma swoją specyfikę: wymusza dyscyplinę i konieczność
przestrzegania procedur. To z jednej
strony nauczyło mojego brata konsekwencji w postępowaniu. Jednak on
zawsze miał „rogatą duszę”, dlatego
często buntował się przeciwko tym zasadom uważając, że nie tylko przepisy,
ale też zasady sprawiedliwości powinny
kierować naszym działaniem – mówi
Ryszard Banasiak.
Z pewnością właśnie takie podejście
sprawiało, że radny Andrzej Banasiak
zasypywany był rozmaitymi, poważnymi i drobnymi, problemami innych. Ale
nikogo nie pozostawiał bez pomocy, zawsze starał się podpowiadać, jak można
je rozwiązać. Potwierdzają to sąsiedzi,
państwo Bożena i Wojciech Raczyńscy,
którzy niejednokrotnie doświadczyli
życzliwości i bezinteresownej pomocy z
jego strony. Gdy nie udawało się pomóc
– zżymał się na skostniałość różnych

instytucji czy urzędów. czy to spowodowało, że zaangażował się w działalność społeczną? Pan Ryszard twierdzi,
że tak, ale też żyłkę społecznika jego
brat miał od zawsze: – chciał naprawiać
świat nienaprawialny, dlatego często
uważałem, że porywa się z motyką na
słońce. Ale on się nie zniechęcał i nie
przyjmował do wiadomości, że coś jest
niemożliwe. Była w jego postępowaniu
konsekwencja i logika. Nawet gdy był
osamotniony w swoich poglądach, to
ich nie zmieniał. Po prostu taki miał
charakter. Był wolny, niezależny i honorowy. W jego działaniu nie było żadnej
kalkulacji politycznej ani prywaty. Przez
to też miał wrogów.
Andrzej Banasiak został radnym, ponieważ chciał pracować dla dobra mieszkańców gminy. Jak wspomina jego brat,
często powtarzał: „nasza gmina jest
bogata, ale nie dla wszystkich mieszkańców i nie dla wszystkich sołectw”.
Próbował to zmieniać, zabiegając o inwestycje dla sołectwa Miszewko Stefany. Niektóre rzeczy udało się zrobić
– m.in. budowa drogi czy komunikacja
z Płockiem – innych nie, jak np. budowa chodnika przez wieś czy oświetlenie
drogi. Jego znajomi zgodnie twierdzą,
że bardzo liczył na to, iż nowo wybrane
władze gminy, zarówno wójt, jak i radni,
będą lepiej służyć mieszkańcom, pobudzą ich aktywność i zapewnią bardziej
zrównoważony rozwój wszystkich części gminy.
Jednak radnym się bywa, a człowiekiem
się jest. Dlatego Ryszard Banasiak zapytany o to, czego najbardziej brakuje
mu po śmierci brata mówi: - Miałem
w nim oparcie w trudnych chwilach, to
była wspaniała, braterska więź.
Renata Krawczyńska

Andrzej Banasiak zawsze powtarzał, że w sytuacji kryzysowej
najważniejszy jest człowiek, a dopiero potem procedury
– wspomina przyjaciel Andrzej Jakubowski

Podaruj 1 proc. podatku
Nadchodzi czas rozliczeń PIt. Możemy pomóc, przekazując 1 proc. podatku na konkretny cel.
W naszej gminie są dzieci, które możemy wesprzeć w ten sposób. Nie bądźmy więc obojętni!

informacje
poznajmy
z gminy
się 7
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POZNAJMY SIĘ

Pasja na cztery łapy
Radosław Olszewski pochodzi z Płocka, ale ze Słupnem związany jest od
zawsze, bo przyjeżdżał tutaj jako
dziecko do domku letniskowego, który mieli jego rodzice. W 1997 r. domek
został rozbudowany i rodzina państwa Olszewskich na stałe zamieszkała w naszej gminie. Dziś w budynku przy ul. Warszawskiej od czterech
miesięcy znajduje się gabinet weterynaryjny pana Radka.
Nie bez powodu piszę o tym domu, bo
ma on swoją historię i z pewnością nazwać go można „domem z duszą”. Od
1939 r. do 1960 r. mieściła się w nim
poczta, początkowo niemiecka. Był to
wówczas jeden z dwóch murowanych
budynków w Słupnie, drugim była
szkoła, która – aż do roku 2002 - była
tam, gdzie dziś jest GOPS.
- Pochodzę z rodziny lekarzy, chyba
dlatego zawsze miałem pociąg do medycyny. Wybrałem jednak nie leczenie
ludzi, ale zwierząt. Weterynaria wydaje
mi się dużo ciekawsza, choć mniej prestiżowa – mówi Radosław Olszewski.
O tym, że weterynaria jest jego pasją,
przekonuję się już po kilku pierwszych
minutach rozmowy. Przez dwa lata po
skończeniu studiów pracował przy dużych zwierzętach. Jak sam mówi, latem
jest to bardzo przyjemne zajęcie, ponadto poznaje się dużo ludzi jeżdżąc do
gospodarstw, w których hodowane są

konie lub krowy.
- Jednak prawdziwe wyzwanie stanowi leczenie małych zwierząt towarzyszących. Medycyna weterynaryjna w
ostatnim czasie bardzo rozwinęła się
w tej dziedzinie, dzięki czemu dostępnych jest coraz więcej badań dodatkowych znacznie ułatwiających leczenie.
Badania krwi, usg, endoskopia stają się
standardem w lecznictwie zwierząt domowych, umożliwiając lekarzom poszerzanie wiedzy w tych dziedzinach nauki
– wyjaśnia Radosław Olszewski.
Dlatego zdecydował się, że otworzy
gabinet dla małych zwierząt, ale jaką
wybierze specjalizację – tego jeszcze
nie wie.
Radosław Olszewski przyznaje, że odczuwa satysfakcję widząc, że ludzie
coraz lepiej dbają o swoje zwierzęta.
Pytam go zatem o kilka podstawowych
rad dla właścicieli psów i kotów, bo to
wciąż najpopularniejsze zwierzęta domowe.
Przede wszystkim ważne są szczepienia szczeniąt i kociąt. Każdy weterynarz podczas wizyty powie, jaki jest
kalendarz szczepień oraz doradzi, jakie
dodatkowe szczepienia można zastosować. Radosław Olszewski uczula
także na właściwe karmienie zwierząt
domowych. – Jestem zwolennikiem stosowania jednego rodzaju karmy i uważam, że najlepsza, bo zbilansowana,

jest karma sucha – mówi. Jego zdaniem
błędem najczęściej popełnianym przez
właścicieli jest karmienie psów i kotów
żywnością przeznaczaną dla ludzi, na
dodatek doprawianą w taki sposób, by
smakowała człowiekowi. – Mięso ugotowane na rosołku z kostki na pewno
nie jest dobrym pokarmem dla psa. To
głównie z niewłaściwego karmienia
zwierząt biorą się później alergie. Pomyślmy o tym, zanim zaczniemy dokarmiać naszego pupila „smakołykami”
przeznaczonymi dla ludzi, bo mogą się
dla niego okazać zabójcze – przestrzega
weterynarz.
Poważnym problemem są także kleszcze i przenoszona przez nie groźna choroba – babeszjoza. Nie ma przeciwko
niej szczepionki, dlatego najważniejsze
jest zabezpieczenie zwierzęcia przez
ugryzieniem przez kleszcza. A temperatura na zewnątrz sprawia, że już teraz, w lutym, kleszcze są aktywne.
Zapytany o to, co w pracy weterynarza
jest najtrudniejsze, Radosław Olszewski przyznaje, że kontakt z właścicielem
zwierzęcia: – Uważam, że weterynarz
musi być też psychologiem. Kocham
zwierzęta i nie wyobrażam sobie, bym
miał wykonywać inny zawód, ale to
jednak od mojej relacji z właścicielem w
głównej mierze zależy przebieg i powodzenie terapii czworonożnego pacjenta
– podsumowuje naszą rozmowę.
Renata Krawczyńska

Weterynaria, choć mniej prestiżowa, wydaje mi się ciekawsza niż medycyna
– mówi Radosław Olszewski.

Psia rodzina czeka na twoją pomoc
jeśli potrzebujesz prawdziwego przyjaciela i jesteś w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki do życia - zaadoptuj
psa.
Psia rodzina: siedem szczeniąt, pies i trzy
suki czekają na nowy, przyjazny dom.
Właściciele, mieszkańcy naszej gminy,
nie są w stanie utrzymywać tak wielu
zwierząt, dlatego w ich imieniu apelujemy o pomoc.
Szczegółowe informacje można uzyskać
bezpośrednio u właściciela psów pod
numerem telefonu 698-846-792 lub w
Urzędzie Gminy w Słupnie pod numerem
24 267-95-75.

Tak niewiele trzeba, aby mu pomóc…

Pieski są bardzo przyjazne i towarzyskie.

Z PRAWEM NA cO DZIEŃ

W tym roku weszły w życie zmiany w naliczaniu odsetek
Każdy z nas słyszał o odsetkach ustawowych: albo jako wierzyciele wskazywaliśmy naszym dłużnikom, że muszą
zapłacić należność wraz z odsetkami
ustawowymi, albo jako dłużnicy dostawaliśmy informację, że mamy zapłacić
zaległość wraz z odsetkami ustawowymi.
W sądzie dochodząc należności mogliśmy wskazywać, iż domagamy się
należności głównej wraz z odsetkami
ustawowymi. Dotychczas ten zapis był
wystarczający, a odsetki ustawowe (w
tym te za opóźnienie) miały jedną wartość, ustalaną w drodze rozporządzenia
przez Radę Ministrów.
Obecnie sytuacja wyglądać będzie ina-

czej.
Aktualna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, a więc takich, które należą się wierzycielowi jeśli dłużnik
opóźnia się ze spełnieniem świadczenia
na jego rzecz, równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Obecnie jest to 7%.
Inaczej sytuacja wygląda, gdy mamy do
czynienia z odsetkami za opóźnienie na
podstawie ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych. Do jej ustalenia również stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, do
której dodaje się 8 punktów procentowych. Wysokość odsetek ogłasza mi-

nister właściwy do spraw gospodarki w
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
Polskiej „Monitor Polski”. Obecnie wynoszą one 9,5%.
Te odsetki będą należne w sytuacji, gdy
będziemy mieli do czynienia z transakcją handlową, tj. z umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru
lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli
strony (co do zasady będą to przedsiębiorcy), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
W wydawanych przez sądy wyrokach
bądź też nakazach zapłaty powinna
się znaleźć ewentualna informacja, czy
mamy do czynienia ze zwykłymi odsetkami za opóźnienie, czy z odsetkami za

opóźnienie z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Na etapie wnoszenia pozwu do sądu też
będziemy musieli wskazać, iż odsetki
ustawowe, których się domagamy to
odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z kodeksem cywilnym, bądź ustawą
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
ciekawym zagadnieniem jest to, iż Minister Sprawiedliwości określił wysokość
odsetek ustawowych w obwieszczeniu
z dnia 07.01.2016 r. – data ogłoszenia
12.01.2016 r. Pytanie, jak w transakcjach
do dnia 11.01.2016 r. strony umów ustalały wysokość odsetek ustawowych?
Podsumowując, po wprowadzeniu ww.

Ewa Foryszewska - jarzyńska,
radca prawny, Kancelaria Radcowska
eLawwww.kancelariaelaw.pl
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz centrum
Prawa Amerykańskiego University of
Florida Fredric G. Levin collage of Law.
Ukończyła podyplomowy kurs zawodowy
w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Współpracowała z PKN ORLEN, pracowała
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
w warszawskich i płockich kancelariach
prawnych.

zmian konieczne będzie rozróżnianie jakich odsetek domaga się wierzyciel. cel
w powyższych zmianach był taki, aby
zmotywować do zapłaty w zakreślonych terminach przedsiębiorców, oraz
zmniejszyć problem zatorów płatniczych. czy to się uda? Zobaczymy.

8 chwila na relaks
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Krzyżówka z hasłem
1. Zajęczy ogon
1

2. Wyspa w pobliżu Bielina - Kępa…..
3. Rok 2016 to rok….
4. Pamięć USB
5. Buty ze skórzaną cholewką i gumową podeszwą

2
3
4

6. Publiczna sprzedaż
7. Wiślane w czerwcu

5

8. Forma zamówienia publicznego

6

9. Topiona pierwszego dnia wiosny

7

10. Inaczej: oberża
11.”Książki są lekarstwem dla……”

8

12. Drapieżny kot lub niemiecki czołg

9

13. Mały, a już świnia
14. „Schowana” ulica w Nowym Gulczewie

10

15. Negatywna odpowiedź

11

16. Imię wykonawcy piosenki pt. „Przez twe oczy zielone”
17. Stowarzyszenie Wodniaków

12

18. Biegnie tuż obok szosy

13

19. Znany polski reżyser. Twórca m.in. filmu pt. „Lokator”
14

20. Dymówka, oknówka, brzegówka
21. Znana sieć kin

15

22. Alkohol pędzony nielegalnie domowym sposobem

16

23. Uprawniony do odczytu poboru wody
17

24. Marka auta z Francji
25. Rozprowadzany kielnią
18

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie z liter znajdujących się
w kolorowych polach.

19
20

Hasło prosimy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Redakcja „Głosu Słupna”, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, lub pocztą elektroniczną – email: krzyzowka@slupno.eu – do dnia 20 marca 2016 r.

21
22

Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, który
otrzyma nagrodę – bon na bukiet kwiatów ufundowany przez kwiaciarnię
„Kwiatowy Zakątek” w Słupnie.

23
24

Autorem krzyżówki jest Dariusz Woźniak.
25

Spośród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówki znajdującej się
w nr.j7 „Głosu Słupna” został wylosowany zwycięzca – Pani Jolanta Pachelska.
Gratulujemy!

Delta rozpoczęła marsz po IV ligę

Determinacja i poświęcenie na boisku przyniosły sukces.

Po bardzo krótkiej zimowej przerwie
zawodnicy Przemysława Michalskiego powrócili do treningów. Na pierwszych zajęciach, które odbywały się w
hali w Słupnie, zjawiło się 22 zawodników.
W zespole panują świetne nastroje. Cieszy frekwencja i to, że po przerwie
wszyscy zawodnicy są zdrowi i głodni
gry - mówi Przemysław Michalski.
Delta do drugiej części sezonu (planowana kolejka 3 kwietnia, wyjazd do Unii
Czermno) przygotowuje się na własnych obiektach. Treningi odbywają się
trzy razy w tygodniu, na hali w Słupnie
oraz na orliku w Liszynie. Niektóre zajęcia biegowe zespół przeprowadza w
Płocku nad Zalewem Sobótka.
Głośno w przerwie zimowej było na
temat wzmocnień w zespole, jednak
zdaniem trenera kadra jest mocna
i wyrównana, a zawodnicy rezerwowi
również gwarantują grę na odpowiednim poziomie.
- Celem przed sezonem, jaki wraz z zarządem w klubie sobie postawiliśmy,
jest spokojne utrzymanie i granie do-

brze w piłkę. Po rundzie jesiennej jako
beniaminek przewodziliśmy stawce i
apetyty urosły. Na pewno nie będzie
porażką dla nas brak awansu. Klub będzie istniał i się rozwijał jak do tej pory.
Mając przy klubie taką osobę jaką jest
Tomasz Marciniak nie może być inaczej! Mogę powiedzieć z pełną świadomością, że bez Tomka nie ma Delty!
Mamy także bardzo dobrego prezesa
Tadeusza Machowskiego, więc o rozwój klubu jestem naprawdę spokojny.
No i najważniejsze, Delta to nie tylko
seniorzy to także grupy młodzieżowe
Delty, jak i Delty-Soccer Słupno, gdzie
szkolą się najmłodsi – kończy Przemysław Michalski.
Delta w przerwie zimowej wystąpiła w
kilku w turniejach halowych, zajmując
m.in. 5. miejsce w Turnieju o Puchar
Prezesa POZPN czy wygrywając 1. edycję turnieju Płockiej Ligi Piłkarskiej.
W planach zespołu jest rozegranie spotkań kontrolnych: 5.03 Wisła II Płock,
12.03 Wisła Płock U17, 19.03 KS Kutno.
Poza wyjazdami seniorów warto odnotować szereg turniejów, w których

uczestniczyły grupy młodzieżowe.
W walentynki młode zespoły Delty
Soccer Słupno zagrały w czterech turniejach. Zespoły prowadzone przez
Artura Wyczałkowskiego oraz Jerzego Gromadzińskiego reprezentowały
naszą Gminę w turniejach w Kaliszu
(rocznik 2006, 7. miejsce, grając m.in.
z Lechem Poznań, Miedzią Legnica, czy
Elaną Toruń), w Białobrzegach (rocznik
2007, 5. miejsce, grając m.in. z Radomiakiem Radom czy Borutą Zgierz),
w Ciechocinku (rocznik 2005, 5. miejsce) oraz we Włocławku (rocznik 2005,
5. miejsce).
Dużą atrakcją dla grup młodzieżowych
był również występ przed kamerami
telewizji Canal +, gdzie nasz najlepszy
sędzia piłkarski, Szymon Marciniak,
który poprowadzi spotkania na Euro
2016 we Francji, wziął udział w popularnym programie sportowym „Turbokozak”. Na stadionie miejskim w Płocku, w obecności zawodników Delty,
Szymon Marciniak pokonywał różne
konkurencje piłkarskie.
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