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SŁOWO WSTĘPNE

Trzech radnych do powiatu

Po co nam
radny powiatowy?
Gmina Słupno praktycznie wakacji nie
ma. Dzieje się wiele, a przede wszystkim idą pełną parą inwestycje. Niektóre
już są już na finiszu, albo zakończone,
inne za chwilą się rozpoczną i o tym
wszystkim obszernie informujemy
w tym wydaniu gazety.
Na jedną planowaną inwestycję chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Mianowicie mam na myśli ścieżkę pieszo
– rowerową ze Słupna przez Miszewko,
Mijakowo do Święcieńca. Ze względu
na brak chodnika przy tej drodze inwestycja jest wręcz niezbędna. A sprawa
wałkuje się od czasów jeszcze poprzedniej Rady Gminy. Wspomniana ścieżka
pieszo – rowerowa to nie tylko wygoda,
rekreacja, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Najbardziej wiarygodnie
o potrzebie jej budowy wypowiadali
się od dawana na zebraniach wiejskich
sami mieszkańcy. Niejednokrotnie
słyszałem, że rodzice idący z dziećmi
drogą muszą wręcz uciekać do rowu
wobec nadjeżdżającego z dużą prędkością samochodu ciężarowego czy
autobusu. Po zmianie Rady Gminy dla
budowy ścieżki zapaliło się zielone
światło. Jest wola, jest zgoda, są pieniądze, procedura ruszyła i …utknęła.
Problem w tym, że jest to droga powiatowa. Sprawa utknęła między innymi
w starostwie powiatowym, a gmina
Słupno nie może doczekać się wydania pozwolenia na budowę. Mnożą się
wszelkie formalności a powiat zwleka

z wydaniem pozwolenia na rozpoczęcie
tej koniecznej inwestycji. Przypomnę
może mieszkańcom, bo wielu pewnie
już nie pamięta, że Słupno ma swojego radnego powiatowego, mało tego,
członka zarządu powiatu, byłego wójta
Stefana Jakubowskiego. Zadaję, więc
pytanie, co zrobił nasz radny powiatowy ze Słupna, aby wesprzeć gminę w
staraniach przy budowie ścieżki pieszo
– rowerowej przy drodze powiatowej?
Podobne pytanie można zadać przy
sprawie dróg powiatowych na terenie
gminy (między innymi dziurawe ulice
Miszewską i Rogozińską), które wójt
Marcin Zawadka zamierzał przejąć od
powiatu, aby lepiej o nie zadbać. Odpowiedź zostawiam mieszkańcom i Czytelnikom. W innych samorządach normą jest fakt, że radni pomagają swoim
okręgom wyborczym (gminom), gdzie
zabiegają o względy wyborców. U nas
jakoś to trudno dostrzec. Czy jedyną
aktywnością radnego powiatowego
ze Słupna ma być udział w uroczystościach strażackich?
A może jest tak, że wójt Marcin Zawadka nie może rozpocząć budowy ścieżki
przy drodze powiatowej, bo zbliżają się
wybory samorządowe? Ale może to
zbyt daleko posunięte przypuszczenia…
Wszystkim mieszkańcom gminy życzymy udanych wakacji i wypoczynku!
Andrzej Wiśniewski
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W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego radni Gminy Słupno zobligowani byli do wyrażenia opinii w sprawie uchwały Rady Powiatu w Płocku
dotyczącej podziału powiatu na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Powiatu
w Płocku, ustalenia ich granic i numerów

oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym. Po zapoznaniu
się z projektem uchwały powiatu radni
Gminy Słupno pozytywnie zaopiniowali
uchwałę w której powiat płocki został
podzielony na sześć okręgów wyborczych. Gmina Słupno znalazła się wraz

z Gminą Bodzanów w okręgu wyborczym Nr 4.
Z okręgu wyborczego Nr 4 do Rady Powiatu Płockiego w najbliższych wyborach samorządowych zostanie wybranych trzech radnych.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców
okręgu wg stanu na
dzień 31.12.2017 r.

Współczynnik normy
przedstawicielskiej

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Gmina Brudzeń Duży
Gmina Stara Biała

19 707

4,10

4

2.

Gmina Bielsk
Miasto i Gmina Drobin

17 036

3,54

4

3.

Gmina Radzanowo
Gmina Staroźreby

15 513

3,23

3

4.

Gmina Bodzanów
Gmina Słupno

15 868

3,30

3

5.

Gmina Bulkowo
Gmina Mała Wieś
Gmina i Miasto Wyszogród

17 503

3,64

4

6.

Miasto i Gmina Gąbin
Gmina Łąck
Gmina Nowy Duninów
Gmina Słubice

24 781

5,16

5

110 408

22,97

23

Razem

Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta

Słupno na kongresie gmin wiejskich
W dniach 19-20 czerwca 2018 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbył się XVIII
Kongres Gmin Wiejskich i XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowane przez Związek Gmin Wiejskich
RP. W kongresie Gminę Słupno reprezentowała Agnieszka Ruclak, zastępca wójta oraz Beata Łapiak, skarbnik
gminy. Ideą przewodnią tegorocznego
kongresu były tematy związane z rozwojem obszarów wiejskich, finansowaniem zadań i inwestycji gmin wiejskich
oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestnikami kongresu byli między
innymi Prezydent RP Andrzej Duda,
Przewodniczący Komitetu Regionów
Karl-Heinz Lambertz, Minister Edukacji
Anna Zalewska oraz sekretarz stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Andżelika Możdżanowska.
ms

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

Święcieniec znowu najlepszy
16 czerwca w Święcieńcu odbyły się
gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Ponownie najlepsi okazali się gospodarze. W szranki stanęło sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy.
W zawodach wzięli udział druhowie ze
Święcieńca, Miszewka Strzałkowskiego
(drugie miejsce), Mijakowa (trzecia lokata), Cekanowa, Słupna oraz Gulczewa.
Zaprezentowała się także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która miała
w składzie 10 chłopców i dwoje dziewcząt.
W upalne popołudnie rywalizację druhów
oglądało sporo widzów, a o atmosferę
zadbał prowadzący imprezę Waldemar
Kaczorowski, dyrektor SP w Słupnie.
Okazałe puchary dla czołowych trzech
drużyn oraz młodzieży ufundowała Gmina Słupno. Puchary wszystkim zespołom wręczali wójt gminy Słupno Marcin
Zawadka oraz Stefan Jakubowski, prezes
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Okazały

puchar dla młodzieży z MDP przekazali
wójt raz Małgorzata Sawicka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Słupno. Natomiast upominki i karty podarunkowe dla
najmłodszych druhów z MDP Słupno,
ufundowane przez gminę, wręczyli radni:
Andrzej Pietrzak, Jarosław Śliwiński, Jaro-

Praca zespołowa strażaków

sław Szałkowski, Paweł Baranowski i Janusz Szenk. Były także nagrody pieniężne od sponsorów oraz podziękowania ze
strony OSP dla osób, placówek i instytucji,
współpracujących ze strażakami. Imprezę zwieńczyło wieczorne spotkanie przy
grillu.
ms
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HISTORYCZNY MOMENT DLA WÓJTA MARCINA ZAWADKI

Pierwsze takie absolutorium
Absolutorium to potwierdzenie przez
radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie
z prawem wydał publiczne pieniądze.
To rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu,
który jest wyrazem ostatecznej oceny
działalności wójta.

wany przez wójta projekt budżetu
na 2017 r. Radni zmniejszyli wtedy szereg wydatków, także majątkowych.
Poprzez swój wniosek do budżetu
wykreślili np. zadanie p.n. „Budowa
gminnego Żłobka w Słupnie”. Swoim wnioskiem zmniejszyli również o
kwotę 248. 000 zł. plan wydatków w

Radni poprzez analizę i szczegółową ocenę sprawozdania z wykonania
budżetu podejmują uchwałę w sprawie
udzielenia lub nieudzielania wójtówi absolutorium.
Podczas czerwcowej XIV Sesji Rady
Gminy Słupno radni po dokładnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacji
o stanie mienia komunalnego a także
po zapoznaniu się z pozytywną bez
uwag opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Słupno Marcinowi Zawadce absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Wykonanie budżetu
Podczas sesji wójt Marcin Zawadka
przedstawił radnym prezentację która dowodzi, że wykonanie dochodów
gminy wyniosło 47.675.241,83 zł.,
co stanowiło aż 97,11% zaplanowanych wpływów. Jeśli chodzi o wydatki
to zostały one wykonane w kwocie
49.759.454,77 zł., co stanowiło 95,19%
planu. Natomiast, aż 11.420.509,15 zł.
stanowiły wydatki majątkowe. Warto
w tym miejscu nadmienić, że rok 2017
był rokiem szczególnym, gdyż w maju
mieszkańcy w drodze referendum
odwołali poprzednią radę gminy, a nowo
wybrani radni w przedterminowych
wyborach rozpoczęli swoją pracę dopiero we wrześniu. Mimo braku współpracy
ze strony radnych poprzedniej kadencji
wójt wykonał założenia budżetowe
na bardzo wysokim poziomie.
Jak to było wcześniej?
Wszyscy pamiętają sesję st yczniową w 2017 r, kiedy to przy trzeciej próbie uchwalenia budżetu na
2017 r., radni poprzedniej kadencji,
którzy byli w opozycji do wójta „przewrócili do góry nogami” przygoto-

zadaniach związanych z budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
w Gminie Słupno. Co ciekawe, w tym aż
o 140. 000 zł. zmniejszyli plan wydatków na zadanie p.n. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
w ulicy Modrzewiowej w Słupnie”.
Kolejnym zmniejszeniem przez radnych
było ograniczenie nakładów o kwotę
940 000 zł. na modernizację Stacji
Uzdatniania Wody w Bielinie i Gulczewie.
Ograniczono również wydatki zaplanowane na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie gminy o kwotę 350. 000 zł.
Jednak najbardziej kluczową sprawą
z punktu widzenia mieszkańców gminy

Komunikacja Miejska przestała kursować na terenie gminy. Podobnie istotną
sprawą z punktu widzenia mieszkańców
było zmniejszenie o kwotę 700. 000 zł.
wydatków związanych z bieżącymi
remontami dróg w gminie.
Wzajemna współpraca
Czas pokazał, że kredyt zaufania udzielony wójtowi w sierpniu ubiegłego roku
przez mieszkańców oraz wzajemny dialog i współpraca z nową radą pozwolił
na przyspieszenie realizacji wielu inwestycji, które były zaplanowane przez
odwołaną radę w kolejnych latach.
Została skrócona z roku 2024 do roku
2019 realizacja zadania p.n. „Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej
w Liszynie”. W związku z przyspieszeniem
tej inwestycji zostały również dodatkowo wprowadzone nakłady finansowe
w kwocie 500. 000zł. Następną inwestycją której termin realizacji został
skrócony to inwestycja p.n. „Arkadia
Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno
wraz z infrastrukturą”, do której dołożono środki w wysokości 3. 500. 000 zł.
Kolejnym zadaniem o skróconym czasie
realizacji jest zadanie p.n. „Przebudowa
drogi gminnej Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą”, do której
dołożono środki w kwocie 1 200 000zł.
Również skróceniu uległ okres realizacji
inwestycji p.n. „Budowa ul. Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”, do której dołożono środki
w kwocie 340. 000 zł.
Za nowej rady wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodatkowe zadania. Między innymi budowę
drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową
w miejscowości Wykowo, projekt techniczny oraz budowę sieci wodociągowej – PGR Gulczewo oraz budowę ulicy
Zaułek w Słupnie.
Realne kwoty
W drugiej połowie 2017 r. wójt zmuszony był również do urealnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej łącznych nakładów finansowych w kwocie
5. 100. 000 zł na zadaniach: „Arkadia
Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” o kwotę 1.400.000 zł., „Arkadia
Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z
infrastrukturą” o kwotę 3.000.000 zł.

to z kosztorysów.
Wydatki roczne
Jeśli zaś chodzi o roczne zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej opracowano projekty techniczne i wybudowano
sieci za łączną kwotę 728. 348, 50 zł.
Na projekty i budowę oświetlenia
ulicznego na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 279. 281, 34 zł.
W 2017 r. dokonano również wykupów
gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie gminy za łączną kwotę
338. 481,75 zł.

było zmniejszenie o kwotę 80. 000 zł.
środków zaplanowanych na organizację transportu publicznego w gminie,
co uniemożliwiło wójtowi podpisanie
umowy z firmami które świadczyły
usługi przewozowe w związku z czym

oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Słupnie „ o kwotę 700. 000 zł.
Urealnienie powyższych kwot wynikało
z faktu, iż odwołana w drodze referendum rada zabezpieczyła środki w dużo
mniejszych wysokościach niż wynikało

Na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie
9 473. 254, 05 zł, natomiast na roczne
wydatki inwestycyjne wydatkowano
kwotę 1 636. 337, 93 zł.

Wszyscy radni głosowali za uchwałą w sprawie udzielnia wójtowi absolutorium (Radna
Kikolska niedawno zrezygnowała z mandatu).

Większe nakłady na szkoły
Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie w 2017 r. placówek oświatowych
w gminie w ydatkowano k wotę
11. 337. 888, 70 zł. Kwota ta stale wzrasta gdyż liczba dzieci i młodzieży
korzystająca z placówek oświatowych
w gminie jest coraz większa. Ma to związek z wysokim poziomem nauczania
oraz zachowaniem przez wójta, mimo
konieczności przeznaczenia wyższych
środków, małej liczebności oddziałów w poszczególnych placówkach.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym
na wzrost liczby uczniów w szkołach
jest możliwość uzyskania stypendium
za dobre wyniki w nauce z którego
skorzystało 157 osób. Dodatkowe
87 osób uzyskało stypendium sportowe. Na wszystkie stypendia w szkołach
wydatkowano 81. 641, 17 zł. Istotnym
elementem budżetu były wydatki na
pomoc społeczną udzieloną mieszkańcom na którą w 2017 r. wydatkowano
9. 812. 411,54 zł.
Bez uwag
Reasumując sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2017 r. pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz
jednogłośne podjęcie uchwały przez
radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Marcina Zawadki dowodzi, że budżet gminy został wykonany
prawidłowo i na wysokim poziomie.
Natomiast atmosfera dialogu i współpracy między wójtem, a nową radą
przyczynia się do coraz to owocniejszych
działań na których najbardziej korzystają mieszkańcy gminy.
Agnieszka Ruclak
Zastępca wójta gminy Słupno

aktualności
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FESTYN GMINNY W WYKOWIE

Gmina Słupno w rytmie disco
Znakomita atmosfera na scenie, gwiazdy muzyki popularnej, wspaniała publiczność, dużo gości, wielka zabawa.
Za nami festyn gminny DISCO BOISKO’ 2018
w Wykowie.
Na Wykowo się po prostu czeka. Impreza,
rozpoczynająca letnie wakacje, stała się już
tradycją w gminie Słupno. Czekają nie tylko
mieszkańcy gminy, ale i goście z okolicznych
gmin, sąsiedzi, którzy tłumnie stawili się
w sobotę 23 czerwca na stadionie
w Wykowie. Tradycją już stało się to, że
do Wykowa przyjeżdżają gwiazdy muzyki
disco. W tym roku gościliśmy topowych
wykonawców na czele z kultowym
zespołem Classic. Fani tej grupy z całej Polski
na portalach społecznościowych zmawiali
się już na kilka tygodni przed koncertem na
wizytę w gminie Słupno. Mariusz Winnicki,

wokalista grupy ze swoim aksamitnym
głosem przyciąga tłumy, a zwłaszcza
płeć piękną. Nic dziwnego, bo czas jakby
jego się nie imał. W Wykowie wystąpiła
także formacja Extazy, która ostro pikuje
w górę popularności, a jej ostatni hit „Noc
taka czarna” bije rekordy popularności
w internecie. Podczas koncertu zespołu
nad Wykowem rozpadał się deszcz, ale
nawet to nie było w stanie wystraszyć
fanów i uczestników zabawy. Na szczęście
szybko przestało padać a przednia zabawa
trwała do północy. Uczestnicy festynu
z niecierpliwością czekali również na występ
Jurka Jorrgusa, autora wielu przebojów
disco, które okupują czołowe miejsca list
przebojów. Wystąpił także Markus P, który
zaśpiewał swój przebój „Kici, kici”.
Postacią absolutnie oryginalną był

jedyny w swoim rodzaju konferansjer
w kraju, czyli słynny Konjo, który po
każdorazowym zejściu ze sceny oblegany
był przez fanów, zwłaszcza panie.
Słyszeliśmy nawet nieśmiałe propozycje
matrymonialne wobec ekstrawaganckiego
konferansjera. Dlatego też zdarzało się,
że potrzebna była dyskretna interwencja
służb ochroniarskich. Koncerty zakończyła
grupa Ellixir, który wystąpił na specjalne
zaproszenie Stowarzyszenia Nasza
Gmina Słupno. Radni ze stowarzyszenia
mieli na festynie własne stoisko, gdzie
można było porozmawiać nie tylko
o sprawach gminnych, ale również
otrzymać firmowy balonik dla dziecka,
a nawet oryginalną koszulkę. Na początku
festynu najmłodszych zabawiał uroczy
zespół Kosmokwaki.
aw
Na scenie Jurek Jorrgus

Rozmowa z Mariuszem Winnickim, wokalistą i gitarzystą zespołu Classic

Moda na Classic nie przemija

Atmosfera podczas koncertu zespołu Classic na imprezie Disco Boisko
w Wykowie była gorąca. Błyskawicznie porwaliście publiczność i do śpiewu, i do tańca. Później z kolei fani
długo nie pozwalali wam odjechać
na kolejny tego dnia koncert. Każdy
chciał mieć wasze autografy albo
wspólną fotografię. Czy tak jest na
każdym koncercie?
Zawsze staramy się świetnie bawić
publiczność, tak było również i w Wykowie. Ale trzeba przyznać, że tutaj
publiczność wyjątkowo żywiołowo reagowała na naszą muzykę. Nam też się
świetnie grało.
Jednym słowem zaiskrzyło. Nie ma
się jednak, czemu dziwić. Gracie na
scenie od 25 lat. Macie na swoim koncie mnóstwo przebojów. I jak widać
po przyjęciu was w Wykowie moda na

Classic nie przemija.
Ćwierć wieku na scenie to - trzeba przyznać - ładny kawałek czasu.
Cieszy nas, że kolejne pokolenie chce
słuchać naszej muzyki. Na koncertach
spotykamy się z osobami, które pamiętają nasze początki z lat 90. Teraz
przychodzą ze swoimi dziećmi a nawet
wnukami. To jest bardzo motywujące,
że któreś już pokolenie i młodzi ludzie
chcą nas słuchać i do tego są wciąż
z nami nasi fani, którzy z nami dorastali.
Obiecujemy, że dopóki będzie zapotrzebowanie na Classic to będziemy
grać.
Zapału i pomysłów wam nie brakuje. Poza swoimi starymi przebojami
zagraliście w Wykowie także nowe
piosenki, które również zostały ciepło przyjęte.
W ostatnim czasie wydaliśmy kil-

ka nowych piosenek. Są one dobrze
przyjmowane. Nie wszystkie gramy
na koncertach, bo przede wszystkim
musimy zagrać stare hity. Fani, którzy
pamiętają lata 90., by nam nie wybaczyli gdybyśmy ich nie zagrali.
Które przeboje są obowiązkowe na
waszych koncertach?
Przede wszystkim „Jolka”, czy „Hej, czy
ty wiesz”. Od nich zaczynaliśmy naszą
karierę. Były to jedne z pierwszych
naszych piosenek. Pierwsza płyta
ukazała się w 1997 roku. Mnóstwo ludzi, których spotykamy na koncertach
dorastało przy nich. Mówią nam, że
to są piosenki ich młodości. Przywołują wspomnienia związane często
z najważniejszymi wydarzeniami z ich
życia. Fajnie przypominać ludziom ich
młodość.
Po koncercie w Wykowie jedziecie na

kolejny koncert?
Tak. Spieszymy się do Pokrzywnicy na
koncert z okazji Nocy Świętojańskiej.
Musimy tam dotrzeć na pierwszą
w nocy…
Ale przecież wakacje się zaczynają.
Ludzie odpoczywają. A Wy?
My mamy najgorętszy okres. To nasze
żniwa. Od wiosny do jesieni bardzo
intensywnie gramy. Wakacje to dla nas
akurat czas pracy.
Jakie imprezy szczególnie polecacie?
Zapraszamy na festiwal muzyki disco
polo do Ostródy. Zagramy tam nasze
najnowsze premierowe piosenki.
A kiedy członkowie zespołu Classic
mają czas na urlop?
Udaje nam się jakoś pogodzić pracę
z wypoczynkiem. Czasem robimy sobie
wolne w środku tygodnia. Dłuższe wakacje organizujemy sobie z kolei późną

Publiczność bawiła się doskonale

Zespół Classic

Do wspólnej zabawy mieszkańców zapraszali samorządowcy gminy Słupno

Najmłodszych zabawiał zespół Kosmokwaki

jesienią.
Na koniec dość niedyskretne pytanie.
Lata mijają a dla ciebie czas jakby zatrzymał się w miejscu. Świetnie wyglądasz. W czym tkwi tajemnica?
Nie ma żadnej tajemnicy. To chyba
muzyka powoduje, że czas stanął dla
mnie w miejscu. Do tego wciąż jestem
młody duchem. Z drugiej strony mam
dobre geny, do tego prowadzę zdrowy
styl życia i cenią aktywny wypoczynek.
To, co robisz w wolnych chwilach?
Jakie są twoje pasje poza sceną?
Na pewno chodzenie po górach. Lubię
się w nich zmęczyć. Ostatnio z kolegami przeszliśmy szlaki o długości 25 km.
Polecam też spływy kajakowe. Dają
sporo dobrej energii.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Blanka Stanuszkiewicz – Cegłowska
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PO WICHURACH W GMINIE…

Komisje będą szacować straty
Pod koniec czerwca wichury połączone
z burzami dokonały w gminie Słupno
sporych spustoszeń i zniszczeń. Strażacy
z gminnych jednostek OSP mieli sporo
pracy przy usuwaniu powalonych drzew
i połamanych gałęzi z dróg. Pomoc potrzebna była również w gospodarstwach
rolnych i na osiedlach mieszkalnych,
gdzie wiatr naruszył m.in. konstrukcję
kilku dachów. To kolejne trudne sytuacje,
które spotkały mieszkańców gminy, po
wcześniejszych upałach, które zniszczyły
rolnikom uprawy.
W związku z trudną sytuacją po przejściu
szalejących żywiołów wójt Marcin Zawadka
odwiedził mieszkańców gminy, którzy
ponieśli straty. Powołał też trzy komisje do
spraw szacowania szkód. Ich zadaniem jest
oszacowanie szkód, spowodowanych suszą,
szkodami w budynkach gospodarczych oraz
w budynkach mieszkalnych. Zjawią się
u wszystkich osób, które do 9 lipca złożyły
odpowiednie wnioski w Urzędzie Gminy.
Warto nadmienić, że komisja do
oszacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w której wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę, może szacować
szkody tych upraw, które faktycznie
znajdują się na polach. Stąd ważne jest,
by nie dokonywać żadnych zabiegów do
momentu przeprowadzenia prac w terenie
przez powołaną komisję. Do tej pory do
Urzędu Gminy wpłynęło ok. 160 wniosków
suszowych.
Do poszkodowanych wybierze się
też komisja do oszacowania szkód
powstałych w w yniku huraganu
w budynkach mieszkalnych. W tym
pr z ypadku pr zewidziana pomoc
przeznaczona będzie dla rodzin i osób
samotnie gospodarujących, które
poniosły straty w gospodarstwach
domowych i znalazły się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, w której nie
mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb
bytowych. Przewidziana kwota zasiłku
to maksymalnie 6 tys. zł. Uzyskać go

będzie można z funduszy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Świadczenie nie ma charakteru
odszkodowawczego i nie może być
traktowane, jako rekompensata za straty
spowodowane zdarzeniem losowym.
Pomoc trafi jednak nie tylko do
mieszkańców. W poniedziałek, 2 lipca
zastępca wójta Agnieszka Ruclak
przekazała strażakom OSP Słupno

informacjewzgminie
gminy 5
JUBILEUSZ OSP W MIJAKOWIE

50 lat niosą pomoc mieszkańcom

pilarkę spalinową. W ten sposób Urząd
Gminy wspomógł jednostkę OSP ze
Słupna. Pilarka po ostatnich licznych
działaniach ratowniczych, związanych
z usuwaniem skutków czerwcowych
wichur uległa zepsuciu. Wysokiej klasy
nowa pilarka na pewno jednostce się
przyda i będzie wykorzystywana na rzecz
mieszkańców gminy.
BeeS

Uszkodzony przez wichurę budynek w Barcikowie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mijakowie obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji
30 czerwca przy remizie strażackiej
odbyła się uroczystość, podczas której
odznaczono zasłużonych druhów. Odsłonięto również tablicę pamiątkową
ufundowaną przez wójta gminy Słupno Marcina Zawadkę.
Jubileusz połączony był z obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez ukazanie historii
jednostki a także sprzętu pożarniczego
będącego w zasobach OSP w Mijakowie.
Jednostka OSP Mijakowo funkcjonuje od
ponad 50 lat. Liczy 30 strażaków, którzy
każdego dnia niosą pomoc mieszkańcom
lokalnej społeczności. Przypadający
w tym roku jubileusz to okazja do podkreślania znaczenia służby pożarniczej,
która jest jedną z najtrudniejszych.
Na 50 lat istnienia jednostki OSP z Mijakowa swoją postawą i zaangażowaniem
pracowały kolejne pokolenia druhów.
Dzięki ich pracy społeczność Gminy
Słupno może liczyć na wsparcie w sytuacji różnego rodzaju zdarzeń.

Wójt gmin Słupno w swoim wystąpieniu docenił nie tylko wieloletnie tradycje jednostki OSP w Mijakowie, ale też
właśnie codzienną misję w realizowaniu często niezwykle trudnych i odpowiedzialnych zadań, a także ofiarność
i poświęcenie na rzecz ratowania życia,
zdrowia i mienia ludzkiego. Dziękował
również druhom za godny uznania profesjonalizm podczas prowadzonych
działań ratowniczo –gaśniczych.
Urząd Gminy w Słupnie systematycznie wspiera działania jednostek.
Wydatki na gminne jednostki OSP
w latach 2015-2018 wyniosły 1,4 mln zł.
W tej kwocie mieści się m.in. budowa
garażu dla samochodu pożarniczego dla
OSP Słupno (426 tys. zł), roboty budowlane na budynku remizy strażackiej OSP
w Miszewku Strzałkowskim (28,7 tys.
zł), zakup motopomp dla OSP w Słupnie
(72 tys. zł) i OSP w Święcieńcu (49 tys.
zł), remont i modernizacja strażnicy OSP
w Święcieńcu (100 tys. zł) czy termomodernizacja strażnicy OSP w Mijakowie
(38 tys. zł).
BeeS

WAŻNA INWESTYCJA CZEKA

Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa
Mimo, że droga nr 2941W jest powiatowa, wójt gminy Słupno – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców - postanowił
zbudować przy niej ścieżkę pieszo-rowerową. Gmina wciąż czeka na pozwolenie
na budowę z płockiego starostwa powiatowego.
To długo wyczekiwana inwestycja na
terenie gminy Słupno: chodzi o budowę
ścieżki pieszo-rowerowej z Miszewka
Strzałkowskiego do Święcieńca. Zadanie
nosi nazwę: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Miszewko Strzałkowskie
- Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej
- Poprawa jakości życia mieszkańców”.
Dotyczy to drogi powiatowej nr 2941W,
odcinek ma długość 4.233 m.
Gmina wciąż czeka na pozwolenie
na budowę, które wydaje Starostwo
Powiatowe w Płocku. Problemy
z rozpoczęciem zadania wynikały także
ze zmian organizacyjnych, niezależnych
od gminy. Od początku 2018 r. ruszyła
bowiem nowa instytucja zarządzająca
krajową gospodarką wodną – Państwowe
Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.
To centralny twór, który także musiał
wydać odpowiednie dokumenty, związane
z inwestycją w gminie Słupno. Niestety,
sprawa utknęła w placówce Wód Polskich
we Włocławku, gdyż bardzo długo nie
był tam powoływany dyrektor placówki.

A bez jego akceptacji i podpisu nie mogły
być wysyłane żadne dokumenty.
Czekając na stosowne dokumenty gmina
prowadziła jednak dalsze prace, związane
z planowaną inwestycją. Ogłosiła przetarg
na budowę ścieżki. Zgłosiły się dwie firmy
– z Płocka i Glinojecka. Ich oferty opiewają
na kwoty niespełna 2.200.000 zł, to
niewiele więcej od przyjętego kosztorysu.
Obaj oferenci deklarują wykonanie zadania
do 15 grudnia 2018 r.
Jest więc bardzo duża szansa – po

uzyskaniu pozwolenia na budowę ze
starostwa - na wyłonienie wykonawcy
i szybkie podpisanie umowy. Budowa
ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo
zarówno pieszych, jak i i rowerzystów.
To bardzo ważne choćby w kontekście
Szkoły Podstawowej w Święcieńcu,
do której uczęszczają dzieci z okolicy.
Z drogi korzystają także osoby starsze, np.
seniorzy, którzy mają różnego typu zajęcia
w świetlicy w Miszewku Strzałkowskim.
MS

Budowa ścieżki jest niezbędna dla pieszych i rowerzystów

Wójt Marcin Zawadka odsłania pamiątkową tablicę z okazji jubileuszu

ŚWIĘCIENIEC, NOWE GULCZEWO

Zapraszamy do wspólnej zabawy
Lato w pełni, ale mamy kilka dobrych
pomysłów na zakończenie wakacji.
W piątek, 31 sierpnia na boisku przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca
w Święcieńcu w ramach „Kina pod chmurką” mieszkańcy będą mogli obejrzeć film
familijny. Dodatkową atrakcją imprezy będzie festiwal baniek mydlanych, co z pewnością ucieszy wszystkich milusińskich.
Kolejna impreza przewidziana jest w so-

botę, 1 września. Tym razem na Boisku
Orlik w Nowym Gulczewie zorganizowany
będzie piknik rodzinny pełen atrakcji dla
starszych i młodszych. Wstęp na obydwie
imprezy jest darmowy. Więcej informacji
i szczegółów imprez podamy w sierpniu
na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Słupnie (www.slupno.eu) oraz na profilu
gminnym na Facebooku.
BeeS

Kino pod chmurką to przyjemna letnia atrakcja

aktualności
6 edukacja
MŁODY LITERACKI TALENT

Świat przyszłości Oliwii
Twórczość jest umiejętnością wytwarzania czegoś, myślenia, wyrażania
siebie, pewnego spojrzenia na świat
w sposób indywidualny, kreatywny.
Wydaje się to trudne, zwłaszcza, jeśli
ma się 11 lat. Oliwka Pietrzak – uczennica już teraz klasy VI Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu ten trud podejmuje.
Jest jeszcze bardzo młoda, ale już osiąga sukcesy w twórczości literackiej.
W tegorocznym konkursie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego „Świat przyszłości” Oliwia została laureatką. Jej opowiadanie
znalazło się w zbiorze, w którym opublikowano najlepsze prace. Jest to duży
sukces.
Sama autorka mówi, że lubi pisać
i robi to od dawna. Pisze o sobie, stara
się opisywać swoje życie i sprawia jej
to przyjemność. Nikt nie namawia jej
szczególnie do pisania, oprócz mamy,
która zawsze ją wspiera i motywuje.
To zresztą mama od zawsze czytała jej
książki i zachęcała do czytania. I tak to
się zaczęło. Teraz dziewczynka sama
próbuje swoich sił.
Udział w konkursie wzięła nie oczekując specjalnie na sukces, ale postanowiła, że jest to dobry moment, żeby jej
pisanie wyszło poza szufladę biurka.
Napisała o przyszłości, o tym, co o niej
myśli, jak ją sobie wyobraża, szansach
i zagrożeniach związanych np. z niekontrolowanym korzystaniem przez ludzi
z technologii informacyjnych…
Jak się wydaje to bardzo ważne pro-

blemy, o których warto i trzeba mówić
i jest to tym cenniejsze, jeśli mówi o nich
dziecko. Oliwia ma dopiero 11 lat, zatem
należy Jej życzyć, żeby nie straciła swojego zapału, żeby nadal pisała i odnosiła
sukcesy. Wszyscy jej zresztą tego życzą:
nauczyciele, koledzy, rodzice i wszyscy,
którzy kochają czytać.
Renata Adamkiewicz
SP Święcieniec

WYSTĘPY ARTYSTÓW AMATORÓW

Piknik rodzinny w Liszynie
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie odbył się Rodzinny Piknik Profilaktyczny „Zdrowo
żyję i nie ryzykuję”. Zaczęło się od niespodzianki, jaką były dla wszystkich
występy rodziców i nauczycieli.
Artyści pięknie opowiedzieli o zamieszaniu w krainie baśni. Gromkie brawa
i aplauz zachwyconej widowni najlepiej
świadczyły o ich sukcesie. Nie zawiedli także ratownicy płockiego WOPR,
którzy dali pokaz akcji ratunkowej oraz
udzielania pierwszej pomocy. Podczas
pikniku działały też stoiska, np. medyczne, w którym trzeba było wykazać
się wiedzą na temat piramidy żywieniowej i każdy mógł sprawdzić wzrost,
poznać swoją wagę i obliczyć współczynnik BMI, a także sprawdzić wzrok.
O problematyce prozdrowotnej przypominały również prace plastyczne - plakaty nawołujące do walki z uzależnieniami
- wykonane przez uczniów, ogólnodostępne ulotki, broszurki, zagadki, rebu-

Rodzice i nauczyciele wystąpili w roli aktorów

sy i kolorowanki dla dzieci. Na stoisku
plastycznym goście własnoręcznie barwili płócienne torby, utrwalając na nich
rysunki i hasła profilaktyczne, a dzieci
chętnie korzystały także z oferty malowania twarzy. Wielu uczestników pikniku wzięło udział w karaoke. Zwycięską
drużyną okazała się rodzina Dominika
z klasy III a. Podczas pikniku można było
podziwiać także występy zespołów tanecznych z SP w Liszynie, obejrzeć mecz
piłki nożnej oraz uczestniczyć w zabawach i grach. Wybrano także Miss i Mistera Szkoły 2018, czyli Dominikę z klasy
IV oraz Jasia z klasy pierwszej. Wrażliwe
podniebienia gości rozpieszczane były
na stoisku kulinarnym, gdzie serwowano kiełbaskę i różnorodne warzywa
z grilla, owoce oraz zdrową lemoniadę
domowej roboty. Dzieci mogły też obejrzeć i posiedzieć w samochodzie straży
z OSP Słupno, a nawet włączyć syrenę,
były też szaleństwa w pianie.
ms
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA - III RADA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieci przejęły władzę
Jak co roku Gmina Słupno zorganizowała dla kilkuset uczniów ze szkół
podstawowych Dzień dziecka. Po raz
trzeci zebrała się i uchwalała swoje
pomysły w drodze uchwał rada gminna
rada dzieci i młodzieży. Symbolicznym
przejęciem władzy przez dzieci było
urzędowanie młodzieżowego wójta gminy, którym w tym roku został
Maciej Podgrudny, uczeń drugiej klasy
gimnazjalnej ze szkoły w Słupnie.
Gminny Dzień Dziecka zorganizowano
30 maja. Tradycyjnie na orlik przy Szkole Podstawowej w Słupnie przybyli nie
tylko uczniowie ze Słupna, ale również
z Liszyna i Święcieńca aby wziąć udział
w licznych zabawach i grach sportowych. Wszystkich gorąco przywitali:
wójt Marcin Zawadka i urzędujący tego
dnia młody wójt Maciej Podgrudny oraz
gość specjalny Ewa Szymańska, radna
sejmiku mazowieckiego.
Starsi uczniowie drużynowo rywalizowali na wesoło w wielu konkurencjach,
m.in. zgaduj-zgaduli, zawodach lekkoatletycznych, przeciąganiu liny, a nawet w „sadzeniu ziemniaków”. Wielką
atrakcja były również dmuchańce, zawody sumo oraz wata cukrowa, oczywiście całkowicie darmowa. Miejsca
w rywalizacji sportowej miały tym razem drugorzędne znaczenie, chociaż
z kronikarskiego obowiązku musimy
podać, że pierwsze miejsce wywalczyło
Słupno, drugie – Święcieniec, a trzecie
– Liszyno. Puchary wręczała zastępca
wójta gminy Słupno Agnieszka Ruclak
oraz nowy młody wójt. Młodsze dzieci
mogły na sali sportowej obejrzeć spektakl Teatru Maska z Krakowa p.t. „Na
tropie afery, gdzie podziały się litery”.
W tym samym czasie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbywała się trzecia
sesja Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży z
udziałem prawdziwych przedstawicieli
władz gminy oraz gości. Jak podkreślił
Marcin Zawadka to wprawdzie zabawa,
ale nie tylko
- To zabawa, ale w rzeczywistości nie
jest tak do końca. Ponieważ to również
dzięki inicjatywie dziecięcej rady dużo
się w naszej gminie zmieniło. Na jednej
z pierwszych sesji rady dzieci i młodzież
młodzi radni wnioskowali o budowę
więcej placów zabaw w gminie. Te place
zabaw powstają i jest ich coraz więcej.
Pamiętam również, że na pierwszej sesji,
kiedy młodym wójtem był Łukasz Więcek, wówczas uczeń szkoły Podstawowej
w Święcieńcu wniósł, aby przy tej szkole
powstało boisko do piłki nożnej z prawdziwego zdarzenia. I to boisko powstało.
Pamiętam również jak jeden z radnych
młodzieżowych Adam Malinowski chciał
aby takie boisko do gry w piłkę nożną
powstało na górnym Słupnie. I już przy
Topolowej ma możliwość grania w piłkę.
To są inicjatywy, które się zrodziły tutaj.
Wiadomo, że nie wszystkie pomysły da
się zrealizować – wspominał wójt Marcin
Zawadka.
Młodzieżowy wójt otworzył trzecią
sesję rady i młodzieży, a radni wybrali na przewodniczącą Kasię Rajewską,
a jej zastępcą – Karola Dzięgielewskiego. Tegoroczne obrady obfitowały
w wyjątkowo dużo pomysłów i propozycji uchwał, a wiele z nich było całkiem
interesujących.
Jednym z pierwszych pomysłów zgłoszonych przez młodych radych było
wprowadzenie do szkół dla uczniów
tabletów zamiast książek. Jak wyjaśniła zastępca wójta Agnieszka Ruclak
właśnie niedawno delegacja z gminy

Słupno gościła w szkole w Mysiadle
w gminie Lesznowola, gdzie taki nowatorski i innowacyjny pomysł został
wprowadzony. W przypadku naszej
gminy póki co problem jest zbyt wolna
jeszcze sieć internetowa, ale w przeciągu kilku lat pomysł może być wdrożony. Innym wnioskiem młodzieżowej
rady była budowa toru saneczkarskiego z wykorzystaniem istniejącej „góry”
przy szkole w Słupnie. młodym radnym

Marcin Zawadka przekazał władzę
nowemu wójtowi

a także przedstawicielom władz gminy spodobała się propozycja budowy
ścieżki dydaktycznej w Liszynie. Jak
powiedziała Dominika Kacprzyńska,
naczelnik wydziału ochrony środowiska
pomysł jest już brany pod uwagę z lokalizacją w okolicach szkoły w Słupnie, ale

III Sesja Rady Gminy Dzieci i Młodzieży

Zawody sportowe na orliku w Słupnie

Liszyno też jest dobrą lokalizacją. Dość
oryginalnym pomysłem było utworzenie w każdej szkole pokoju do gier na
przykład w bilard czy pin-ponga. I tutaj
ponownie głos zabrała Agnieszka Ruclak, która przypomniała, że takie stoły są już w wielu świetlicach wiejskich
a każde sołectwo dysponuje funduszem
na takie cele i zaapelowała do dzieci aby
zachęcały swoich rodziców do udziału
w wiejskich zebraniach i aktywnym włączaniu się w podział środków z funduszów sołeckich.
Największym poparciem radnych (liczbą
głosów) cieszyły się propozycje budowy
ścieżki pieszo – rowerowej z Miszewka
do Święcieńca (procedura budowy jest
już w toku), budowy ścieżki dydaktycznej oraz postawienie w Słupnie kurtyny
wodnej w czasie letnich upałów. Ogólnie
młodzieżowa rada była dosyć zgodna,
prawie wszystkie liczne wnioski zostały przegłosowane znaczną większością
głosów, chociaż część z nich była dość
oryginalna, jak wprowadzenie do szkół
poduszek na krzesełka dla uczniów.
Radni odrzucili tylko jeden pomysł,
mianowicie wymiany kafelków łazienkowych w szkole w Słupnie. Spisane
wnioski w formie uchwał zostały przekazane wójtowi Marcinowi Zawadce,
który zadeklarował, że wiele z nich jest
do zrealizowania, podobnie jak to się
działo w latach ubiegłych. Po zakończeniu obrad zastępca wójt oprowadzała młodych radnych po wszystkich
wydziałach Urzędu Gminy, opowiadając
dzieciom, czym zajmują się poszczególne komórki Urzędu Gminy. Kolejne
posiedzenie młodzieżowej rady gminy
już za rok!
Andrzej Wiśniewski

samorząd
informacje
z gminy 7
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Rozmowa z Małgorzatą Sawicką, radną ze Słupna, wiceprzewodniczącą Rady Gminy

Wystawiamy dobre świadectwo naszej gminie

Małgorzata Sawicka podczas prac
społecznych

Pani radna niemalże dokładnie rok
temu rozmawialiśmy na łamach „Głosu Słupna”. Był to wówczas bardzo
trudny moment, ponieważ wygrała
Pani właśnie wybory uzupełniające do
Rady Gminy, a za chwilę mieliśmy referendum w sprawie odwołania Rady.
Mimo tego, opowiedziała się Pani jednoznacznie za referendum. Trudna to
była decyzja dla Pani wówczas?
To już minął rok? Niemożliwe, jak ten
czas szybko leci… A tak na poważnie
to był rzeczywiście bardzo trudny okres
zarówno dla samorządu gminy, jak i dla
mnie osobiście. W gorącym okresie konfliktu wewnątrz statutowych organów
gminy odbywały się wybory uzupełniające do Rady Gminy, czyli na dolnym
Słupnie. Zdecydowałam się kandydować ponieważ zawsze starałam się być
aktywną mieszkanką. Byliśmy wtedy
świadkami tego co się nie powinno
dziać we władzach samorządowych,
a to paraliżowało rozwój gminy Słupno. Wyborcy dali mi mandat zaufania
dlatego też miałam satysfakcję z tego
wyboru. Niestety los postawił mnie
w takiej niezręcznej sytuacji, że zaraz
ten mandat mogłam stracić, na który
przecież zapracowałam. Miałam jednak
nadzieję, że skoro raz mi wyborcy zaufali, to zrobić mogą to ponownie za kilka
miesięcy. Nie była to łatwa decyzja ale
postanawiałam jednoznacznie opowiedzieć się za referendum i odwołaniem
tamtej Rady Gminy. Mieszkańcy mieli

dość już większości tamtych radnych
i to było ważniejsze niż moja osoba. Referendum to była jedyna droga zmian na
lepsze. I nie żałowałam mojej decyzji.
W maju minął rok od pamiętnego plebiscytu, który zmienił diametralnie
Radę Gminy. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że zyskaliśmy nową jakość
w radzie, ale nie brakuje głosów, że
zmieniło się, ale na gorsze, bo wójt
rządzi Radą jak chce. Jakie jest Pani
zdanie na ten temat?
Jak pan wspomniał, każdy z mieszkańców, który interesuje się pracą samorządu widzi tę zmianę jakościową. Nie ma
awantur, co najbardziej denerwowało
mieszkańców, jest dyskusja merytoryczna, wspólne wypracowanie stanowisk na komisjach. Oczywiście jako
Rada nie jesteśmy jednym monolitem,
mamy również radnych opozycyjnych,
ale demokratyczną decyzją mieszkańców było powierzenie większości Rady
w ręce Stowarzyszenia Nasza Gmina
Słupno, która wzięła na siebie odpowiedzialność za rozwój gminy. I ten
rozwój w ostatnich miesiącach wszyscy
mieszkańcy widzą. Nie działamy pod
dyktando wójta Marcina Zawadki, ale
z nim współpracujemy, prowadzimy dialog, wypracowujemy kompromis. Każdy
z radnych jest samodzielną jednostką,
ma swoje interesy, swoje okręgi wyborcze, ale łączy nas zrównoważony rozwój
całej gminy.
Po przedterminowych wyborach samorządowych wciąż, jako „nowa” radna została Pani wiceprzewodniczącą
Rady, czyli taki trochę skok na głęboką
wodę. Trudno było na początku?
Zawsze byłam aktywną mieszkanką,
interesowało mnie to co się działo wokół ale również decyzje podejmowane
na szczeblach władzy, uczestniczyłam
w sesjach Rady Gminy jako obserwator.
Większość z radnych była nowa, po raz
pierwszy zasiadła w radzie. Ale czy to
źle? Czy lepiej, żeby w Radzie zasiadali ci
sami ludzie przez 25 lat. Nasza Rada jest
mieszanką doświadczenia z młodością,
ale młodość nie oznacza braku kompe-

tencji. Cieszę się, że moja osoba spotkała się z uznaniem i zaufaniem kolegów
i koleżanek. Przewodniczącym Rady
Gminy został kolega Dariusz Kępczyński, człowiek niezwykle doświadczony
w samorządzie i kompetentny, od którego można się wiele nauczyć i czerpać
wiedzę. Ja chętnie z tej wiedzy czerpię.
Kiedy Pani wchodziła do Rady trwała
awantura o ulicę Pocztową. Tymczasem dziś już Pocztową mamy gotową.
Okazało się, że można… Zgoda buduje?
Rzeczywiście wtedy była prawdziwa
awantura na temat środków na ulicę
Pocztową, czyli drogę ze Słupna do Li-

mojego osiedla, którzy także aktywnie
uczestniczyli w sesjach. A dziś możemy
jechać piękną nową drogą ze Słupna do
Liszyna. Wystarczyła współpraca, chęć
kompromisu i kilka odważnych decyzji
finansowych. Drugi etap budowy właśnie się rozpoczyna, także w przyszłym
roku inwestycja powinna zbliżać się ku
końcowi.
Co może zaliczyć Pani jeszcze do sukcesów nowej Rady, w tym swoich, na
dolnym Słupnie w tym krótkim okresie?
Tych osiągnięć jest cała masa. Wystarczy wyjść z domu, budujemy drogi,
chodniki, powstają place zabaw, skwer-

Radna Małgorzata Sawicka na sesji Rady Gminy

szyna. Postronnemu obywatelowi trudno było się w tym wszystkim połapać.
Niektórzy radni próbowali rozgrywać
z wójtem własne interesy, inni podburzać mieszkańców. Wtedy wydawało
się, że ta Pocztowa nie powstanie przez
najbliższych kilkanaście lat. W przyspieszeniu inwestycji pomogli mieszkańcy

ki zieleni, modernizujemy oczyszczalnię
ścieków, będzie hala sportowa w Liszynie, powstanie ścieżka pieszo - rowerowa z Miszewka do Święcieńca. Trudno
wszystkie zliczyć, ale mieszkańcy najlepiej to widzą i ocenią nasze działania
przy urnach wyborczych. Dumna jestem
z naszego sąsiedzkiego współdziała-

nia. Udało nam się dzięki współpracy
z wójtem zagospodarować plac przy
ulicy Pocztowej, który wcześniej był
składowiskiem złomu a teraz służyć
będzie mieszkańcom i ich dzieciom do
wspólnych spotkań i relaksu. Plac został
obsadzony krzewami, obsiany trawą
i z biegiem czasu postawione zostaną
ławki, zorganizowany placyk pod ognisko, a także będę starała się aby powstało coś dla dzieci. Nie chciałabym
dzielić mieszkańców, tym bardziej jako
wiceprzewodnicząca rady na okręgi, tak,
że w moim okręgu to się może buduje
więcej, a w innym mniej. Jesteśmy radnymi całej gminy i musimy dbać o zrównoważony rozwój wszystkich sołectw.
Należy podkreślić, że to wszystko zostało osiągnięte w bardzo krótkim czasie, bo przecież nowa Rada funkcjonuje
od września ubiegłego roku. Jeśli wyborcy pozwolą i dadzą szansę tej większości w Radzie na kolejną pełną kadencję
jestem pewna że proces intensywnego
i zrównoważonego rozwoju gminy będzie kontynuowany wspólnie z wójtem
Marcinem Zawadką.
A propos zrównoważonego rozwoju,
to właśnie wójt i gmina Słupno otrzymała wyróżnienie od marszałka mazowieckiego za zrównoważony rozwój
gminy oraz Perłę Samorządu 2018,
stawiającą nas w pierwszej dziesiątce
gmin wiejskich w kraju. Wcześniej chyba nie byłoby to możliwe?
Przedtem było jeszcze zaproszenie dla
wójta Zawadki na forum samorządowe
do Kijowa, gdzie naszą gminę stawiano za wzór. No i właśnie to jest pokłosie wspólnej pracy Rady Gminy, ścisłej
współpracy z organem wykonawczym
i merytorycznej pracy. Tak to powinno
wyglądać w normalnym samorządzie.
Wiedzą o tym decydenci „na górze”, ale
także nasi mieszkańcy. Myślę, że dla
każdego ważne jest to, żebyśmy, jako
radni i wójt wystawiali dobre świadectwo naszej gminie. I to robimy.
Dziękuję za rozmowę

WIZYTACJE GMINNYCH INWESTYCJI

Gospodarskie wizytacje radnych
21 czerwca odbyło się wyjazdowe, prawie pięciogodzinne posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Gminy.
Program wyjazdu był wyjątkowo
napięty i obejmował „gospodarskie”
wizyty radnych na wszystkich trwających inwestycjach na ternie gminy,
a zważywszy na panujący tego dnia
upał nie było to łatwe zadanie.
W wyjazdowej sesji komisji wzięło
udział jedenaścioro radnych, którym
towarzyszyli pracownicy Urzędu Gminy, naczelnicy wydziałów inwestycji –
Joanna Wereszczyńska, nieruchomości
- Anna Marciniak- Duplicka oraz ochrony środowiska – Dominika Kacprzyńska.
Na początek radni zobaczyli nową przepompownię ścieków sanitarnych o wysokiej wydajności na dolnym Słupnie, w
miejscu gdzie do tej pory dochodziło do
częstych zalewów okolicznych terenów
przez niewydolną sieć kanalizacyjną.
Potem radni odwiedzili modernizowaną
oczyszczalnię ścieków w Słupnie, gdzie

budowany jest nowy zbiornik oraz instalacja. Przy każdej inwestycji radni
byli szczegółowo informowani o bieżących postępach prac, poniesionych dotychczas kosztach oraz harmonogramie
najbliższych prac. Naczelnicy wydziałów
odpowiadali również na liczne zapytania
radnych dotyczących poszczególnych
przedsięwzięć.
Następnie radni pojechali oglądać inwestycje drogowe w południowej części
gminy, począwszy od ukończonej już
ulicy Pocztowej po trwające inwestycje drogowe w obrębie Liszyna, Bielina, Borowiczek – Pieniek i Rydzyna.
W Liszynie przy okazji radny Jarosław
Śliwiński przedstawił pozostałym radnym dokładne miejsce przyszłej sali
sportowej przy szkole i krótko zreferował projekt. Kolejnym przystankiem
był Mirosław, gdzie na nowej drodze
kładziona była właśnie masa asfaltowa. Mając w pamięci jak wyglądała
stara droga w Mirosławiu, nowa in-

westycje rzeczywiście robi ogromne
wrażenie. W Nowym Gulczewie zobaczono postępy prac na budowanej
ulicy Sobieskiego oraz Czarnieckiego,
a radna Anna Zalewska przybliżyła kolegom i koleżankom z Rady planowane przyszłe inwestycje. Gospodarzem
w Wykowie był radny Janusz Szenk,
który pokazał wyremontowany stadion,
nowe zaplecze sportowe oraz świetlicę.
Rozmawiano także przy okazji o możliwościach rozwiązania sprawy kłopotliwej drogi dojazdowej do sąsiedniej
prywatnej posesji a biegnącej przez
teren stadionu. W Słupnie radny Paweł
Baranowski mógł „pochwalić się” ulicą Zaułek gdzie trwa układania kostki
brukowej. Mimo wielogodzinnej sesji
wyjazdowej komisji, radni nie zdążyli
z wizytacją jeszcze górnego Słupna
oraz Mijakowa i Święcieńca. Wizytację
tych terenów dokończono na kolejnej
wyjazdowej sesji połączonych komisji
11 lipca.
aw

Radni na ulicy Sobieskiego w Nowym Gulczewie

W Mirosławiu kładziony jest asfalt

Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski
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SPOTKANIE AUTORSKIE

Człowiek z kosmosu
14 czerwca 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie odbyło się
spotkanie z pisarzem Radosławem Lewandowskim, autorem tetralogii „Wikingowie”. Jestem z kosmosu – mówi o
sobie, a pisze o Wikingach.
Radosław Lewandowski, polski pisarz,
pasjonat kultury wczesnosłowiańskiej
i skandynawskiej, przedstawił nam na
spotkaniu obraz Wikingów, którzy w
trzech złotych wiekach (VIII-XI) zawojowali świat. Wiedzę o Wikingach przekazali nam ich współcześni za pomocą
języka runicznego. Napisy runiczne przetrwały do dnia dzisiejszego dzięki translacji na łacinę.
Razem z autorem i okrutnymi Wikingami
w ich długich łodziach, udaliśmy się w podróż dookoła średniowiecznego świata,
od Kaukazu i Uralu, po Amerykę.
Wkroczyliśmy w świat baśni, podróży w
czasie, nordyckich legend i odzianych w
skóry wojowników. Dowiedzieliśmy się,

że to wcale nie Kolumb odkrył Amerykę,
a w żyłach Islandczyków płynie indiańska
krew, czy też o tym, że protoplastami rosyjskich carów byli właśnie Wikingowie.
Poznaliśmy również arkana warsztatu
pisarskiego autora. Pisarz uważa, że
aby uniknąć naiwności w treści książki,
autor musi przeżyć trochę życia, nabyć
doświadczenia, by być wiarygodnym.
Zachęca wszystkich do czytania, gdyż to
doskonały trening dla umysłu, i nie da się
pisać książek bez czytania, pogłębiania
wiedzy o świecie. Bez czytania trudno
funkcjonować w dzisiejszym wyedukowanym społeczeństwie. Goście spotkania zadali autorowi bardzo dużą ilość
pytań, dotyczących zarówno warsztatu
jak i konkretnych bohaterów tetralogii.
Zachęcamy do czytania powieści Radosława Lewandowskiego, jest to kawał
dobrej literatury historyczno-fantastycznej.
red.

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | lipiec/sierpień 2018 ROK

FINANSOWA POMOC

Ruszył program „Dobry Start”
Od 1 lipca drogą elektroniczną można
składać wnioski dotyczące rządowego
programu „Dobry Start” oraz na świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
rodzinnego oraz Fundusz alimentacyjny.
W tradycyjnej formie papierowej wnioski można będzie składać od 1 sierpnia
2018 r. w Dziale Świadczeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,
ul. Warszawska 26 a.
Nowością jest program „Dobry Start”.
300 złotych – tyle wynosi świadczenie
„Dobry Start” dla każdego uczącego
się dziecka. Rząd ustanowił program,
na podstawie, którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w roku 2018.Zachęcamy do składania wniosków!
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać już online
(w formie elektronicznej) przez stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną

(papierową) w GOPS w Słupnie.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez nie
24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie
mogła liczyć na wsparcie niezależnie od

posiadanego dochodu. Wniosek może
złożyć mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski będą przyjmowane i realizowane
przez te same instytucje, które realizują

świadczenie wychowawcze w ramach
programu „Rodzina 500+”, a więc jednostki właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę
na dziecko, w przypadku mieszkańców
Gminy Słupno, jest to Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26 a.Wniosek należy złożyć do
30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach gminy będą
miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie
wniosku o świadczenie „Dobry Start”
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do
30 września. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.
Szczegółowe informacje: GOPS W Słupnie, tel.( 24) 261 91 78.
(bs)

Victoria
w Wykowie
Radosław Lewandowski podpisuje swoje książki

Dzieci z GOK-u z wizytą w Różalandzie
Na zakończenie roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Kultury, dzieci uczestniczące w zajęciach „Zabawy z gliną” miały nie
lada niespodziankę. Zostały zaproszone
na wycieczkę do „Różalandu”, czyli siedziby Stowarzyszenia „Pomagaj Pomagać”
w Borowiczkach Pieńkach, a prywatnie rancza Marty Kviatkowej i Marcina
„Różala” Różalskiego, znanego zawodnika
sztuk walki. Różaland, jak niedawno pisaliśmy na łamach Głosu Słupna, to nie tylko
stadnina dla koni weteranów, ale miejsce

schronienia dla rozmaitych zwierząt. Już
na drodze mali goście zostali przywitani przez uroczą Piggy, czyli małą świnkę wietnamską. Dzieci poznały historię
mieszkających tam innych zwierząt: koni,
kóz, świnek, kotów, psów i lisa. Na koniec
każde z dzieci dosiadło końskiego grzbietu
i mogło odbyć krótką przejażdżkę. Dzieci
odwdzięczyły się swoimi pracami z gliny,
które podarowały na bazarek, z którego
dochód przeznaczony jest na Różalową
„sforę”.
(m)

Jechali z mamą do Flisa
Z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki na
terenie Gminy Słupno odbyła się kolejna już edycja rajdu rowerowego „Jadę z
mamą”. W tym roku rajd rozpoczął się w
Słupnie, a meta była w stanicy wodniackiej „Flis” w Liszynie, gdzie na uczestników rowerowej wycieczki czekało

mnóstwo darmowych atrakcji. Dzieci
z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
wraz z instruktorem przygotowały swój
pierwszy pokaz breakdance, były też
zabawy z gliną, tańce, dmuchańce, lody,
słodycze, bańki mydlane i wiele innych
atrakcji.
(m)

Podczas czerwcowej sesji radni gminy
Słupno podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w Wykowie. To własność gminy, boisko jest
ogólnodostępne dla mieszkańców gminy.
Nosić ono będzie nazwę „Victoria”.
- To symbolizować będzie zwycięstwo
oraz nawiązywać do dawnego klubu Victoria Wykowo – mówił podczas sesji Jarosław Szenk, radny z Wykowa. Victoria to
klub sportowy założony kilkadziesiąt lat
temu, dziś już nieistniejący, przez społeczników i pasjonatów sportu, a jego
prezesem był wówczas właśnie Janusz
Szenk.
(m)

Stadion Victoria w Wykowie

STREFA KIBICA W SŁUPNIE

Tylko kibice się spisali
Po raz pierwszy w Słupnie zorganizowano strefę kibica, gdzie fani piłki
nożnej mogli oglądać mecze Mistrzostw
Świata w Rosji. Organizatorami imprezy byli Texas BBQ oraz Urząd Gminy w
Słupnie.
Podczas spotkań polskich piłkarzy na
mundialu w strefie kibica w Słupnie dopingowało ponad sto osób. Było biało
-czerwono, optymistycznie i głośno, były
nadzieje i wielkie emocje. Niestety nasi
piłkarze w przeciwieństwie do kibiców
spisali się słabo i po dwóch bolesnych

Strefa kibica w Texas BBQ w Słupnie

porażkach mogli pakować walizki.
Wielkie emocje i nadzieje były zwłaszcza
podczas pierwszego meczu z Senegalem.
Było malowanie twarzy na biało-czerwono, konkurs z nagrodami, wspólne okrzyki i doping. Dwie osoby wygrały bardzo
cenne nagrody – koszulki reprezentacji
Polski z autografami piłkarzy, wśród
nagród były sportowe akcesoria i gminne gadżety. Polacy zagrali bardzo słabe
spotkanie i niespodziewanie przegrali na
otwarcie mundialu 1: 2, co nie wróżyło
jeszcze totalnej katastrofy.

Wszyscy wierzyli, że po wtorkowej porażce z Senegalem będzie już tylko lepiej
w meczu z Kolumbią. Początkowo były
emocje, słychać było trąbki, oklaski po
dobrych zagraniach biało-czerwonych,
a nawet głośny doping „Polska, Polska!!!”. Kibice wypełniali kupony, które
losowane były po meczu, a nagrodami
były znowu upominki sportowe i gminne
gadżety. Niestety, nasi piłkarze po raz
kolejny zawiedli, przegrali w fatalnym
stylu 0:3 i było już po mundialu.
(ms,aw)
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CZAS WAKACYJNEJ LABY

Jedyne takie stypendia w powiecie
Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Słupno odpoczywają na zasłużonych wakacjach. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego wójt
Marcin Zawadka oraz zastępca wójta
Agnieszka Ruclak nagrodzili uczniów
za bardzo dobre wyniki w nauce.
Wójt Marcin Zawadka w SP w Słupnie
oraz w SP Święcieńcu, natomiast zastępca wójta Agnieszka Ruclak w SP
w Liszynie dziękowali kadrze pedagogicznej, pracownikom placówek, gratulowali uczniom.
Najlepsi w trzech szkołach podstawowych oraz w oddziale gimnazjalnym
w Słupnie otrzymali dyplomy oraz bony
podarunkowe o wartości 500 zł. Są to:
Jan Chęciński, który ukończył klasę IV
w SP w Słupnie ze wspaniałą średnią
ocen 5,73, Bartosz Świderski (kl. III oddziału gimnazjalnego, średnia 5,39), Olga

Śliwińska (kl. VI SP w Liszynie, średnia
5,2) oraz Maja Cybulska (kl. V SP w Święcieńcu, średnia ocen 5,4).
Warto podkreślić, że w gminie Słupno
w roku szkolnym 2017/2018 stypendium
naukowe (średnia ocen minimum 4,75)
uzyskało w sumie 152 uczniów, a sportowe – 89. Przyznawane jest ono, co
semestr. Wysokość stypendium – 150 zł
na semestr. W SP w Słupnie123 uczniów
otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 86 – za osiągnięcia sportowe,
w SP w Święcieńcu – 16 za wyniki w nauce,
a 3 – za osiągnięcia sportowe, natomiast
w SP w Liszynie – 13 osób za wyniki
w nauce. Warunkiem, poza zachowaniem, była średnia ocen minimum 4,75.
Dodajmy, że w gminie Słupno z inicjatywy wójta, zgodnie z uchwałą radnych,
są stypendia także dla młodych mieszkańców gminy, uczących się poza gminą.

Bartosz Świderski (z lewej) - kl. III oddziału gimnazjalnego, średnia 5,39

Z takiego stypendium w roku szkolnym
2017/2018 skorzystało także 5 osób ze
szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc wynosi 200 zł miesięcznie. Tego typu stypendium nie ma w żadnej innej gminie
powiatu płockiego.
W czerwcu poznaliśmy zasady przyznawania stypendiów wójta gminy Słupno
dla szczególnie uzdolnionych uczniów
zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach.
O stypendium mogli się ubiegać uczniowie, którzy w ostatnim roku szkolnym
byli laureatami konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu, co najmniej
wojewódzkim, uzyskali średnią ocen na
świadectwie z ostatniego roku szkolnego
co najmniej 5,0. Termin składania wniosków ustalono na 15 lipca.
MS

CZY BĘDZIE KOLEJNA PLACÓWKA?

Oblegany żłobek w Słupnie
Nikt dziś nie ma najmniejszych wątpliwości, że żłobek w Słupnie był potrzebną inwestycją. Z jego otwarciem
rozwiązały się problemy wielu rodziców z terenu gminy Słupno, którzy
mieli trudności w pogodzeniu pracy
zawodowej z pojawieniem się w domu
małego dziecka.
Obecnie do żłobka uczęszcza 46 maluchów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też zapisy do gminnego żłobka
w Słupnie na nowy rok szkolny 2018/19.
Rodzice bardzo chętnie zapisywali pociechy do placówki przy ul. Warszawskiej 26b. Szybko wyczerpała się pula
50 wolnych miejsc. Od 1 września wszystkie miejsca w żłobku będą więc zajęte.
Na liście rezerwowej jest obecnie dziewiątka dzieci.
Ten żłobkowy boom w gminie Słupno
zachęcił Urząd Gminy Słupno do podjęcia dalszych działań. Są plany, by kolejny żłobek powstał w Nowym Gulczewie.
W końcu w tej miejscowości budowanych jest wiele nowych domów jednorodzinnych, a co za tym idzie przybywa rodzin z małymi dziećmi. Z kolei problemy
z dostępnością miejsc w żłobkach w
pobliskim Płocku wciąż są spore. Dla
wygody mieszkańców przydałaby się
kolejna tego typu placówka opiekuńcza
na terenie gminy.

Z taką inicjatywą wyszedł wójt gminy
Marcin Zawadka, wspierany przez radnych Jarosława Śliwińskiego, Magdalenę
Durniat oraz Anną Zalewską. Temat poruszony został na sesji rady gminy, gdzie
padły pierwsze propozycje związane
z poszukiwaniem środków na kolejną
inwestycję oraz funduszy na kupno
działki.
A co z placówką ze Słupna? Cieszy
się dobrą renomą. Do tego rozwija się
i pięknieje każdego dnia. Od niedawna
ściany obiektu zdobią kolorowe bajkowe obrazki, które na pewno uprzyjemniają milusińskim pobyt.
W maju obok żłobka otwarty został
plac zabaw. Dzieci najpierw przecięły
wstęgę, a potem ruszyły do zabawy.
Popularnością wśród milusińskich cieszyły się zarówno zabawki, jak i zjeżdżalnia, czy ogromna piaskownica. Przy
okazji otwarcia placu zabaw zorganizowano również Dzień Rodziny, sprzyjający integracji rodziców.
Dodajmy, że plac zabaw przy żłobku powstał z inicjatywy GOPS-u
dzięki wsparciu Ur zędu Gminy
w Słupnie. Zadbano tu również
o wygodę dzieci. Na placu rośnie trawa. Będą też ławeczki dla maluchów
i ich opiekunów.
BeeS

Maja Cybulska - kl. V SP w Święcieńcu,
średnia ocen 5,4

PODWYŻKI W SZKOŁACH

Wyższe dodatki dla nauczycieli

Jan Chęciński - kl. IV w SP w Słupnie, średnia ocen 5,73

Olga Śliwińska - kl. VI SP w Liszynie,
średnia ocen 5,2

PROJEKT „JESTEM EUROPEJCZYKIEM - KREATYWNYM PODRÓŻNIKIEM”

Polak, Europejczyk, wolontariusz…
Na początku lipca w Gminnym Ośrodku Pomocy w Słupnie ruszył projekt
„Jestem Europejczykiem - kreatywnym
podróżnikiem” skierowany do dzieci
w wieku szkolny, przedszkolnym oraz
wolontariuszy. To połączenie wypoczynku, wspólnej zabawy z poszerzaniem
wiedzy o europejskim dziedzictwie.
W maju tego roku w Starostwie Powiatowym w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie
Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem” realizującym Program
„Działaj Lokalnie” POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Powiatem Płockim a Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Słupnie działającym w imieniu Grupy nieformalnej Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Słupnie.
Celem projektu „Jestem Europejczykiem –

kreatywnym podróżnikiem” jest wzajemna integracja połączona z podnoszeniem
świadomości dzieci i młodzieży na temat
kraju ojczystego oraz dziedzictwa kulturowego Europy a także promocja idei wolontariatu wśród najmłodszych i ich rodzin.
Projekt zakłada cykliczne spotkania dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz
wolontariuszy. Dzięki realizacji projektu
dzieci poprzez zabawę poznają kulturę
i obyczaje krajów europejskich, spędzają

wspólnie swój wolny czas. Zwieńczeniem
projektu będzie zorganizowanie Integracyjnego spotkania o tematyce Pikniku Europejskiego dla uczestników projektu oraz
ich rodzin (rodziców) oraz opublikowanie
pamiętnika „Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem”.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w każdą środę w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na terenie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słupnie
(red)

Radni z gminy Słupno uchwalili wzrost
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, pracujących w placówkach oświatowych na terenie gminy.
Oświata i poziom kształcenia uczniów
w placówkach szkolnych w gminie Słupno są priorytetem zarówno dla wójta,
jaki dla radnych. Rada Gminy uchwaliła wzrost dodatku motywacyjnego

z wyrównaniem już od 1 stycznia 2018
r. Natomiast od 1 września dodatek ten
wzrośnie po raz drugi. Ta dodatkowa
motywacja dla kadry nauczycielskiej
z pewnością wpłynie na jeszcze wyższy
poziom nauczania w szkołach na terenie gminy Słupno. O wzrost dodatku do
rady gminy zwrócił się Zarząd Ogniska
Gminnego ZNP w Słupnie.
(m)

IMPREZA PRZEDSZKOLAKÓW

Rodziny świętowały nad Wisłą
25 maja w Stanicy „ Flis” nad Zalewem
Liszyńskim odbył się piknik z okazji
„Święta Rodziny”. Organizatorem imprezy było Samorządowe Przedszkole
„Niezapominajka” w Słupnie.
Wspólną imprezę rozpoczął występ
muzyczny przedszkolaków, po którym
dzieci złożyły życzenia rodzicom i wręczyły własnoręcznie przygotowane prezenty. Po części
oficjalnej wszystkie dzieci
mogły skorzystać z przygotowanych dla nich wielu atrakcji: zjeżdżalnie, malowanie
twarzy i włosów, pokaz mydlanych baniek oraz zabawy
z animatorem. Dużym powodzeniem wśród gości cieszył
się rejs statkiem po zalewie.
Różnorodne zabawy: taneczne i zręcznościowe zachęciły

dzieci i rodziców do wspólnej zabawy.
Podczas imprezy zostały ogłoszone
wyniki rodzinnego konkursu plastycznego pod hasłem: „Okładka mojej ulubionej książki”. „Święto rodziny” to
dzień pełen wzruszeń, radości i uśmiechu a także doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu.
red.

10 gospodarka
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RAPORT GOSPODARCZY

Gmina nie zwalnia inwestycyjnego tempa
Mimo okresu wakacyjnego zwiększa
się dynamika inwestycji w Gminie
Słupno. Dowodem na to jest 30% wykonanie inwestycyjnych założeń budżetowych na 2018 rok, co daje kwotę
11 mln. zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kwota ta jest równa wszystkim
wydatkom inwestycyjnym
w 2017 r.
Drogi
1. Borowiczki - Pieńki – Bielino –
Liszyno (Ul. Słowiańska, Jagiellońska). Budowa drogi wraz z infrastrukturą na odcinku ponad 4 km
kosztować będzie 10,5 mln. zł. Jest to
inwestycja która początkowo miała
być zakończona 31 sierpnia 2019 r.
Po podjęciu decyzji przez nową
Radę Gminy Słupno o zwiększeniu

wę na realizację I etapu ulicy Piastowskiej. Po przesunięciu środków
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez nową radę możliwe było
rozpisanie przetargu na realizację
tego zadania. Wykonawca będzie
miał czas na jego realizację do
31 października 2019 r. Zadanie dotyczące odcinka od ul. Raczkowizna
w Płocku do ul. Głębokiej w Borowiczkach- Pieńkach (ok. 1 km) rozpocznie się jeszcze w okresie wakacyjnym.
3. Ulica Pocztowa etap I – zakończono.
W terminie przewidzianym w umowie firma Wapnopol zrealizowała
pierwszy etap ulicy Pocztowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło w czerwcu
– więcej na stronie 13.
4. Ulica Pocztowa etap II. Po unie-

Wymiana lamp w hali sportowej.

Radni Paweł Baranowski i Piotr Węgliński na nowej ul. Zaułek w Słupnie.

Nowe Gulczewo. Budowa ul. Czarnieckiego.

Wyremontowana remiza w Święcieńcu.

asfaltu na ścieżce pieszo – rowerowej wzdłuż drogi.
6. Ulica Jana III Sobieskiego, Heleny,
Bohuna, Podbipięty w Nowym Gulczewie. W ramach realizacji I etapu
zadania inwestycyjnego Firma Wapnopol do 30 września zrealizuje za-

Wizualizacja sali sportowej w Liszynie.

nakładów w 2018 r. obecny termin
jej zakończenia to 15 grudzień 2018.
Droga zakończy się rondem na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej, Wawrzyńca Sikory i Pocztowej. Obecnie
prowadzone są prace na odcinku
w Liszynie. Wykonawca zapewnia,
że kolejny kilometr asfaltu zostanie
ułożony jeszcze w wakacje.
2. Borowiczki -Pieńki – Liszyno (Piastowska). 10 lipca podpisano umo-

kres objęty umową – łącznie 1132 mb
dróg wraz z chodnikami i kanalizacją
deszczową.
7. Ulica Czarnieckiego w Nowym
Gulczewie. Do 30 września ma zakończyć się budowa. Zadanie realizowane przez Firmę Trakt z Kutna
to kanalizacja deszczowa, jezdnia
i chodniki.
8. Ulica Stepowa - Od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru Rosicy w Nowym Gulczewie to ogłoszony zakres
w przetargu nieograniczonym na realizację tego zadania obejmującego
oprócz jezdni i chodników przede
wszystkim kanalizację deszczową
ze zrzutem wód do Rosicy. Budowa kanalizacji deszczowej otworzy
możliwość do zrealizowania nie tylko
zaprojektowanej już ulicy Stepowej
ale w przyszłości też innych dróg na
terenie Nowego Gulczewa. Zgodnie
z koncepcją odwodnienia wykonaną
dla terenu Nowego Gulczewa jest to
jeden z głównych odbiorników wody
deszczowej.
9. Droga Mirosław – Stare Gulczewo to
kolejna inwestycja którą nowa rada
przyspieszyła. Pierwotny termin to

ważnieniu dwóch przetargów nieograniczonych w czerwcu udało się
wyłonić wykonawcę drugiego etapu
ulicy Pocztowej. Firma Waskop do
30 listopada br. ma zrealizować zakres objęty umową. Aby można było
kontynuować budowę drogi w pierwszej kolejności należy wybudować kanalizację deszczową w ulicy Pocztowej i Bocianiej wraz z przepompownią
i wylotem do Słupianki.

5. Droga Płock – Rydzyno etap I
obejmuje odcinek 1560 m. Umowa
przewidywała zakończenie prac do
31 sierpnia 2020 r. Obecnie dzięki
zwiększeniu nakładów przez nową
radę zakończenie prac przewidywane jest do 31 maja 2019 (czyli aż
o 15 miesięcy krócej). Na całym odcinku drogi położona jest już pierwsza warstwa asfaltu oraz trwają
prace przygotowawcze do ułożenia

Modernizacja oczyszczalni ścieków.

31 sierpień 2019. Lider konsorcjum
Firma Trakt z Kutna podpisała aneks
w wyniku którego zobowiązała się
zakończyć inwestycję do końca lipca
2018 r. Wszystko wskazuje na to, że
termin zostanie dotrzymany.
10. Ulica Zaułek w Słupnie, która zgod-
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stwa Sportu (możliwość dofinansowania do 30%). Obecnie został przekazany
wykonawcy plac budowy i dokumentacja techniczna. Wykonawca deklaruje
rozpoczęcie prac w lipcu. Prace rozpoczęte w lipcu 2018 r. mają zakończyć się
30 czerwca 2019 r., a wysokość zadania
to prawie 1,5 mln, zł.
Sieci wodno – kanalizacyjne
Ponad 1 mln, zł. radni w 2018 r. przeznaczyli na rozbudowę i modernizację
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W ramach tych prac wykonano m.in.:
modernizację przepompowni kanalizacji
sanitarnej w Słupnie na ulicy Pocztowej.
Budowę wodociągów w: Cekanowie
ul. Królewska, Nowym Gulczewie
ul. Zbrojowa, Słupnie, Wykowie, Miszewku Stefany, Mijakowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej m.in. w Borowiczkach Pieńkach i w Słupnie. Trwają
przygotowania do ogłoszenia przetargu
na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w PGR Gulczewo”.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Systematycznie przybywa lamp na terenie gminy. W czerwcu podpisano umowę
dotyczącą budowy 61 lamp oświetlenia
ulicznego m.in.: w Cekanowie, Słupnie,
Borowiczkach Pieńkach, Miszewku Stefany (24 lampy). Ponadto oprócz lamp
zasilanych energią elektryczną do koń-

Mirosław dawniej…

Górne Słupno teraz…

Górne Słupno wcześniej…
Mirosław dziś…

nie z umową w terminie do 30 czerwca została wybudowana.
11. Ulica Klonowa w Słupnie - remont
nawierzchni i budowa chodnika to
zakres prac, który na podstawie
podpisanej 9 lipca umowy zrealizuje
Firma Waskop. Termin realizacji to
30 marca 2019 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia
inwestycji.
12. Ścieżka pieszo – rowerowa Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej.
Po otwarciu ofert przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę
złożyła Firma Lonex. Na ostatniej
sesji rady gminy w czerwcu zostały
zwiększone środki pozwalające na

3. Remont Świetlicy w Wykowie - zakończył się także remont świetlicy
wiejskiej w Wykowie finansowany
z budżetu gminy. Koszt prac to niemal 81 tys. zł z czego 15 tys. to środki
pochodzące z funduszu sołeckiego
Sołectwa Wsi Wykowo. Zakres prac
obejmował m.in. demontaż starych
posadzek i założenie nowych wraz
z ułożeniem płytek podłogowych;
wykonanie gładzi gipsowych na
ścianach i sufitach wraz z pomalowaniem; całkowity remont łazienki,
a także wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w budynku.
4. Plac Zabaw w Słupnie – dzięki decyzji nowej rady gminy został zakupiony grunt na którym zgodnie
z wykonanym projektem wykonano

podpisanie umowy. Obecnie trwają
procedury przetargowe niezbędne
do jej podpisania.
Bieżące utrzymanie dróg
W ramach bieżącego utrzymania dróg
ponad 4 km dróg w gminie zostanie
utwardzone destruktem.
Modernizacja Oczyszczalnia Ścieków
w Słupnie
Nadzór nad inwestycją prowadzi w imieniu gminy inwestor zastępczy. Roboty
wykonywane są zgodnie z harmonogramem a termin realizacji to 30 październik
2018 r. – więcej strona 12.
Sala gimnastyczna w Liszynie
Na to zadanie Gmina Słupno złożyła
wniosek o dofinansowanie do Minister-

Usuwanie gałęzi na drodze do PERN-u

ca wakacji zostanie zamontowanych
kolejnych (6 już zamontowano) 15 lamp
solarnych.

Bielino wcześniej...

Bielino teraz

Pozostałe inwestycje
1. Nowe oświetlenie w hali sportowej
w Słupnie. W miejsce dotychczasowego oświetlenia zamontowano
32 energooszczędne lampy ledowe.
Koszt inwestycji 40 tys. zł.
2. Remiza OSP w Święcieńcu – zakończył się remont remizy OSP
w Święcieńcu finansowany głównie
z budżetu Gminy Słupno. Koszt prac
to 109 tys. zł. Zakres prac obejmował
m.in.: wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej, wymianę więźby wraz
z pokryciem dachu wieży, remont
pokrycia dachowego nad garażami,
nowe rynny, odnowienie konstrukcji pomostu wieży wraz z wymianą
drewnianego pomostu, docieplenie
budynku. Gmina na tą inwestycję
uzyskała od samorządu województwa mazowieckiego dofinansowanie
w kwocie 23.742 zł.

Rydzyno dawniej...

Rydzyno dziś

powstał zabaw dla dzieci. Koszt inwestycji wraz z zakupem gruntu to
ok. 120 tys. zł.
Każda z inwestycji gminnych nadzorowana jest przez wybrany zespół inspektorów nadzoru w określonej branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej i budowlanej. Inspektorzy oprócz bieżącego nadzoru
w terenie wraz z kierownikami danej
budowy biorą udział w cotygodniowych
naradach koordynacyjnych w urzędzie
gminy gdzie omawiany jest dotychczasowy zakres prac i realizacja kolejnych
zadań.
Joanna Wereszczyńska
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Infrastruktury i Rozwoju
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DYNAMICZNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO- KANALIZACYJNEJ

Gospodarka wodna priorytetem władz gminy
Stale się zwiększa liczba odbiorców
wody w gminie Słupno. W końcu 2014
roku było ich 1922, a w końcu 2017 r. już
2369. Przybyło więc ponad 400 nowych
punktów. Ten przyrost związany jest
m.in. z budową nowych domów na terenie gminy. Wzrost widoczny jest również
w przypadku odbioru ścieków - z 1071 w
2014 roku do 1509 w 2017. Tak wyraźny
rozwój gospodarki wodnej w Gminie
Słupno widoczny jest od chwili objęcia
funkcji wójta przez Marcina Zawadkę.
Pokazuje to szczegółowe sprawozdanie
z pracy Wydziału Ochrony Środowiska

wartości ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Zmodernizowano i zainstalowano agregat prądotwórczy do zestawu
hydroforowego. Obecnie agregat pracuje
w automacie tzn. zapewnienia ciągłą pracę przepompowni wody podczas przerw
w dostawie prądu.
Wody wystarcza
Obecnie mieszkańcy Słupna nie zgłaszają już problemów z dostawą wody, które
występowały choćby przy okazji suszy
w 2015 roku. W tym roku również mieliśmy wyjątkowo gorący maj i czerwiec,
woda w kranach jednak była. – Skutecznie

Budynek z systemem mechanicznego oczyszczania ścieków - w trakcie realizacji.

i Gospodarki Wodno-kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. W okresie od marca
2015 do czerwca 2018 roku wykonano szereg prac modernizacyjnych we wszystkich
stacjach uzdatniania wody, co wpłynęło
m.in. na poprawę zaopatrzenia w wodę
mieszkańców.
Efekty audytu wodno - prawnego
Na Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie
przeprowadzono specjalistyczne prace
t.j. wyczyszczono mechanicznie i chemicznie dwie studnie głębinowe, zamontowano telemetrię (system służący

zadziałaliśmy na podstawie audytu wodno
-prawnego. Wykonaliśmy olbrzymią pracę
a jej efekty są bardzo wymierne – podkreśla
Marcin Zawadka wójt gminy Słupno.
Modernizację przeprowadzono również
na Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie. W celu poprawy wydajności stacji
wymieniono złoże filtracyjno-kwarcowe
w odżelaziaczach. Zabieg ten wpłynął
także na poprawę jakości wody. Dodatkowo, by zwiększyć wydajność studni
wymieniono na nowe i o większej mocy
pompy głębinowe.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie.

powiadamianiu o awariach). W pompowni
wody, znajdującej się w Słupnie na ulicy
Młynarskiej, wymieniono zestaw hydroforowy przeznaczony do podwyższania

Drugi zbiornik
Na Stacji Uzdatniania wody w Bielinie
uruchomiono drugi zbiornik retencyjny.
To pozwoliło na zwiększenie ilości zma-

gazynowanej wody pitnej i wyrównanie
okresowych deficytów wody. Dodatkowy pomysł na poprawę sytuacji wodnej
w gminie to spięcie dwóch układów sieciowych - SUW Bielino i SUW Słupno. Dzięki
temu w razie awarii część Słupna może
być zasilana w wodę ze Stacji Uzdatniania
Wody w Bielinie. Obecnie SUW Bielino zaopatruje w wodę osiedle Pocztowa.
Z przeprowadzonych prac warto też
wymienić wyczyszczenie sieci wodociągowej w Borowiczkach – Pieńkach przy
ul. Wspólnej, usunięto zwężenia na sieci
wodociągowej w komorze, przebudowano przyłącza wodociągowe w Rydzynie
(3szt.). Ponadto od 2015 roku usunięto
awarie na sieciach i urządzeniach wodociągowych oraz stacjach uzdatniania
wody za łączną kwotę 411 681,23 zł.
Odprowadzanie ścieków
Przez ostatnie 3 lata wiele działo się również w gospodarce ściekowej. Prace objęły
oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przepompownie ścieków.
Jedne z najważniejszych inwestycji
to: montaż pompy o większej mocy
w przepompowni ścieków w Słupnie przy
ul. Bocianiej, wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zaułek w Słupnie,
remont pomp oraz elektryki w przepompowni ścieków w Liszynie przy ul. Jagiellońskiej, zaprojektowanie i wybudowanie nowej przepompowni ścieków wraz
z kolektorem tłocznym w ulicy Do Grodziska w Słupnie. Zmodernizowano też przepompownie ścieków w ulicy Pocztowej.
Powstały tu dwie nowe przepompownie wraz z nowym kolektorem tłocznym
o większej przepustowości.
W Cekanowie udało się usunąć awarię
wylotu wód deszczowych przy ul. Leśnej.
Wyczyszczono zbiornik ścieków dowożonych, zbiornik – reaktora SBR i komory
napowietrzania z zanieczyszczeń stałych
nie ulegających degradacji w dalszym procesie biologicznego oczyszczania ścieków.
Czyszczenie zbiorników było niezbędne
dla zachowania prawidłowego procesu
oczyszczenia biologicznego ścieków komunalnych.
Uporządkowano też elektrykę na przepompowniach ścieków (w większości
przepompowni brakowało sterowników,
sond do pomiaru poziomu cieczy, poprawnego montażu tzw. „pływaków”, właściwego okablowania). Ponadto opracowana
została koncepcja zwodociągowania i skanalizowania całej gminy.
Po raz pierwszy od lat pracownicy oczyszczalni ścieków otrzymali m.in. przenośny
miernik wielogazowy z elektryczną pompką próbkującą do pomiaru metanu, siarkowodoru i tlenu; maski przeciwgazowe
z filtrami oraz aparaty powietrzne.
Od 2015 roku usunięto awarie na sieciach
i urządzeniach kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków za łączną kwotę
710 248,00zł. W tym koszt udrażniania
i czyszczenia sieci oraz przepompowni
ścieków to 130 163,00zł, a koszt wywozu
nieczystości z zalanych przepompowni –
35 394,00 zł.
Dopłaty do wody
Ponadto w 2015 r. został opracowany
pierwszy „Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
Warto przypomnieć, że wcześniej w Słupnie nie było takiej taryfy. Stąd dopłaty
w 2015 roku wynosiły 0 zł.
- Policzyliśmy taryfę i koszty wody jakie
mieliby ponosić mieszkańcy gminy. Rada

Hydrofornia na SUW Gulczewo.

gminy podjęła jednak decyzję, że jako gmina wprowadzamy dopłaty. Dopłaty te są
systematycznie podtrzymywane – zaznacza wójt.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie
określane są na podstawie niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno. Wniosek
jest opracowywany co roku.
Od 1 lipca 2015 r. prowadzone są także
w formie papierowej i elektronicznej rejestry poboru wody i odprowadzania ścieków.

domierzy na elektroniczne jest konieczna
i potrzebna do kontroli poboru wody,
a także oceny problemu w jakiej miejscowości znika woda.
Co dalej? - Mam wizję i kolejne pomysły na
usprawnienie gospodarki wodnej. Czekam
na dyskusję na ten temat – zaznacza Marcin Zawadka.
Modernizacja oczyszczalni
Warto też przypomnieć o jednej z najważniejszych obecnych inwestycji w gminie.
Trwa gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie o wartości
5,1 mln zł (4 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Nowa studnia głębinowa na SUW Bielino.

Nowe wodomierze
W 2015 roku zostało wymienionych
91 wodomierzy w m. Słupno. W 2016 roku
na ten cel Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej wnioskował
o zabezpieczanie środków finansowych
w budżecie gminy na 2017 rok w wysokości 300 tys. zł. Środki nie zostały jednak
zabezpieczone.
W 2017 roku w m. Borowiczki – Pieńki wymieniono 129 wodomierzy. W 2017 roku
Wydział wnioskował o zabezpieczanie
środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 630 tys. zł.
Środki również nie zostały zabezpieczone.
Wójt gminy przypomina, że wymiana wo-

i Gospodarki Wodnej, jest szansa na umorzenie części tej kwoty).
Jak informuje Wydział Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Słupno
konsorcjum trzech firm wykona zadanie
do końca października 2018 r. Wykonawca udzielił trzyletniej gwarancji. Prace są
niezbędne, gdyż obiekt ma już 24 lata,
rozbudowywany był i modernizowany
w roku 2005 oraz w latach 2009-10. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa
mieszkańców gminy, obejmuje ona ponad
100 km w Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach – Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz
w części Bielina.
Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska
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Z prac sesji Rady Gminy

25 czerwca odbyła się XIV sesja Rady
Gminy Słupno. Na początku posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt
Marcin Zawadka, szczegółowo poinformował zebranych o działalności
urzędu, postępach w realizacji inwestycji oraz wydarzeniach gminnych
między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad sesji było podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi z tytułu wykonania budżetu
Gminy Słupno za rok 2017 oraz uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słupno wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Słupno za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Słupno wystosowała wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
ta nie miała uwag i wniosek zaopiniowała pozytywnie. Radni bardzo wysoko ocenili pracę wójta, za udzieleniem
absolutorium zagłosowali wszyscy, czyli
14 radnych.
Ważnym punktem porządku obrad były
uchwały w sprawie ustalenia dopłat
do taryf za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Nowego Gulczewie
oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryf
dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawek opłat abonamentowych na terenie gminy Słupno.
Dzięki tym uchwałom mieszkańcy gminy Słupno będą ponosili opłaty na tym
samym poziomie, co dotychczas np. dla
mieszkańców Nowego Gulczewa gmina
dopłaci 2, 06 zł do 1 m3 wody i 3,39 zł
do 1m3 odprowadzonych ścieków.
Następną ważną uchwałą, która została podjęta to uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowe warunki
ich przyznawania. W związku z ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych,
uchylającą od dnia 1 stycznia 2018 r.
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli,
radni gminy zwiększyli dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
W marcu bieżącego roku radni uchwalili statut gminy Słupno. Konsekwencją
tego działania było podjęcie na tej samej sesji uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania

statutu sołectw gminy Słupno. Wstępny projekt statutu sołectw został opracowany przez zastępcę wójta, który
członkowie komisji na posiedzeniu
w obecności mecenasa omawiali oraz
zgłaszali do niego swoje uwagi. Uchwalony na XIV sesji statut sołectw gminy
Słupno dostosowany jest do obowiązujących przepisów prawa i statutu gminy
Słupno.
Radni przyjęli również uchwałę o zaopiniowaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Słupno oraz uchwałę
dotycząca przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu. Projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne „Wody Polskie”. Oprócz tego został również pozytywnie zaopiniowany
projekt Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków „Wodociągów
Płockich” Sp. z o.o.
Ponadto podczas sesji zostały podjęte
uchwały w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Słupno, w sprawie nadania
nazwy boisku sportowemu w Wykowie
gm. Słupno, które od 25 czerwca nosi
nazwę „Viktoria”, w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie, oraz uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy Słupno
i w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Słupno na lata 2018-2023.
Z treścią sprawozdań, podjętych
uchwał oraz zgłoszonych wniosków
można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno.
Emilia Adamkowska
Główny Specjalista w Biurze Rady
i Informacji Publicznej

DOPŁATY DLA MIESZKANCÓW

Nie będzie podwyżek za wodę i ścieki
Dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Decyzją z dnia 22 maja 2018 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie” zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego zaopatrzenia ścieków
na terenie gmin Płock, Słupno (Nowe
Gulczewo) i Łąck. Zatwierdzona przez
organ regulacyjny taryfa obowiązuje
przez okres trzech lat.
Uchwałą Nr 137/XIV/18 z dnia 25 czerwca Rada Gminy Słupno ustaliła dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Nowego Gulczewa.
Zgodnie z uchwałą Gmina Słupno dopłaci mieszkańcom Nowego Gulczewa
2,06 (brutto) do 1 m3 dostarczonej
wody, dla Grupy 1 – zaopatrzenie ludności i cele socjalno – bytowe i 3,35
(brutto) do miesięcznej stałej stawki
opłaty abonentowej liczonej na jednego odbiorcę. Gmina dopłaci również mieszkańcom Nowego Gulczewa

3,39 (brutto) do 1 m3 odprowadzanych
ścieków, dla Grupy 1 – zaopatrzenie
ludności i cele socjalno – bytowe oraz
3,62 (brutto) do miesięcznej stałej
stawki opłaty abonentowej liczonej na jednego odbiorcę. Na dopłaty
dla mieszkańców Nowego Gulczewa
w budżecie gminy zostało zabezpieczone 398.108, 40 zł.
Natomiast uchwałą Nr 138/XIV/18
z dnia 25 czerwca br. Rada Gminy Słupno zatwierdziła dopłaty do wody i ście-

ków dla mieszkańców pozostałej części
Gminy Słupno. Do dnia wejścia w życie
nowej taryfy lub taryfy tymczasowej
zatwierdzonej przez „Wody Polskie”
Gmina Słupno będzie dopłacać mieszkańcom do stawek wody i ścieków
kwoty na dotychczasowym poziomie
w związku, z czym mieszkańcy zapłacą
za wodę i ścieki cenę dotychczas obowiązującą.
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

FINAŁ GMINNEJ INWESTYCJI

Pocztowa jak nowa

Dzieci z Liszyna dokonały symbolicznego przecięcia wstęgi

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Liszynie dokonały uroczystego przecięcia
wstęgi podczas oficjalnego oddania do
użytku pierwszego odcinka drogi ze
Słupna do Liszyna, czyli ulicy Pocztowej. Umowa na kolejny etap przebudowy drogi jest już podpisana.
W uroczystym otwarciu drogi (22 czerwca w Liszynie) udział wzięli: wójt Marcin
Zawadka, Adam Nowakowski, prezes
firmy Wapnopol – wykonawcy inwestycji, Joanna Wereszczyńska - naczelnik
wydziału inwestycji; radni: Małgorzata Sawicka, Jarosław Śliwiński, Paweł
Baranowski i Piotr Węgliński. Gościem
była Ewa Szymańska, radna sejmiku mazowieckiego. Poświęcenia drogi dokonał
proboszcz ze Słupna ks. Marek Zaborowski. - Dziękuję wykonawcy, czyli firmie
Wapnopol, to nasza pierwsza wspólna
inwestycja. Jeśli wszystkie drogi będą robione jak ta, to tylko chwalić. Mieliśmy
trochę kłopotów we wrześniu ze względu na wysoki poziom wód i wylewającą
Słupiankę. Termin do końca maja został
dotrzymany przez wykonawcę. Firma robiła wszystko, żeby zdążyć na czas i bardzo
sobie to cenię. Dziękuję też radnym, którzy w to się angażowali. Droga ma służyć
pokoleniom, stąd też obecność dzieci, które
uroczyście otwierały drogę. Podpisana jest
już umowa na drugi etap przebudowy ulicy
Pocztowej – mówił wójt Marcin Zawadka.

Na pierwszy etap złożył się ponad kilometrowy odcinek drogi w pełnym standardzie (do ulicy Orlej). Droga ma sześć
metrów szerokości, posiada chodnik
o szerokości 1,5 metra i ścieżkę rowerową
o szerokości 2,5 metra. Koszt inwestycji
to ok. 2.400.000 zł.
Prezes firmy Wapnopol nie krył zadowolenia ze współpracy z gminą Słupno.
- Dziękuję bardzo za współpracę panu wójtowi jak i pani naczelnik wydziału inwestycji. Dobre drogi mogą powstawać tylko
przy dobrej współpracy i wspólnym działaniu. Moja firma bardzo ceni sobie współpracę z gminą Słupno, gdzie prowadzi się
obecnie dużo inwestycji. Mam nadzieję,
że kolejne etapy naszej współpracy będą
bardzo pomyślne jak ten, który mamy za
sobą. Nie była to łatwa inwestycja, zakres
robót był bardzo duży, trudny teren, praktycznie droga musiała być od nowa wybudowana w polu, na podmokłym terenie
- powiedział prezes Adam Nowakowski.
Rozstrzygnięto już przetarg na zadanie
„Arkadia Mazowiecka - Przebudowa
drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno etap II”. Wykona je Przedsiębiorstwo
Instalacyjno - Budowlane Waskop
z Płocka. Umowa opiewa na 2.349.000
zł a jej głównym zadaniem jest budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Bocianiej
i Pocztowej.
aw

Rewitalizacja w gminie Słupno
Program rewitalizacji gminy Słupno
niezbędny jest do pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych na zagospodarowanie niewykorzystanych
terenów i działania prośrodowiskowe.
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku
wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka
rozpoczął prace nad sporządzeniem
Gminnego Programu Rewitalizacji na
lata 2018 - 2023. Prace te poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi
przeprowadzonymi w listopadzie i grudniu 2017 roku.
Gminny Program Rewitalizacji pozwoli

aplikować m. in. o środki unijne w realizowanych programach dotyczących
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
w zakresie wymiany urządzeń grzewczych, a także w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest.
Dodatkowo program rewitalizacji pozwoli starać się o pozyskanie środków
na ożywienie wciąż niezagospodarowanych terenów w gminie jak chociażby
ten przy wjeździe do Słupna w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą
Krzelewo.
(am)

14 w gminie
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LETNIE WAKACJE DLA NAJMŁODSZYCH BEZPŁATNIE

W wakacje dzieci się nie nudzą
Przez cały lipiec dla dzieci z terenu gminy Słupno organizowane są półkolonie.
Upływają one pod hasłem „W 30 dni dookoła świata”. Każdy tydzień poświęcony jest innemu krajowi. Wakacje rozpoczął tydzień francuski. Kolejne tygodnie
mają akcenty angielskie, hiszpańskie
i włoskie. To nie tylko nauka podstawowych zwrotów językowych charakterystycznych dla danego kraju, ale też spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Ponadto w programie każdego tygodnia
znalazły się wycieczki m.in. do Żelazowej
Woli, czy Skansenu w Sierpcu ukazujące
piękno i historię naszego regionu.
W Płocku dzieci odwiedziły redakcję
Tygodnika Płockiego oraz Radia RPL.
Potem brały udział w warsztatach dziennikarskich. Odwiedzają również ciekawe
zakątki w Słupnie. Zwiedzały m.in. Urząd
Gminy, gdzie o swojej pracy opowiadała
im Agnieszka Ruclak zastępca wójta.
Na co dzień uczestnicy mają również organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Wiele emocji dostarczają zarówno podchody w lesie, jak i mecze piłki nożnej,
w których świetnie odnajdują się również
dziewczynki. Dla małych artystów organizowane są z kolei działania plastyczne.
Cały dzień jest więc wypełniony po brzegi
atrakcjami pod okiem wykwalifikowanej
kadry. Poza dobrą zabawą dzieci z terenu
mają okazję do zawierania nowych znajomości. Na zajęcia przychodzą więc chętnie i tylko żal, że tydzień na półkoloniach
tak szybko mija.
Letni wypoczynek dla dzieci to nie tylko
atrakcje dla uczestników to też wsparcie
dla mieszkańców gminy. Lista chętnych
do udziału w półkoloniach szybko się zapełniła. To oznacza, że propozycja Gminnego Ośrodka Kultury, organizującego
zajęcia była potrzebna. To spora pomoc
dla rodziców, którzy w wakacje pracują,
ale jednocześnie chcą zapewnić swoim
dzieciom ciekawy i atrakcyjny, a do tego
całodniowy wypoczynek.
W każdym tygodniu lipca, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16 w Szkole
Podstawowej w Słupnie opiekę i atrakcje zapewnione ma 30 dzieci. Co tydzień
skład uczestników półkolonii się zmienia,
w efekcie z oferty GOK i Urzędu Gminy
w Słupnie skorzysta kilkadziesiąt dzieci
w wieku 6-12 lat, mieszkających na terenie
gminy.
Dodatkowy plus oferty to darmowy udział
w zajęciach. Rodzice płacili jedynie za wyżywienie - 10 zł dziennie, za drugie śniadanie i obiad. Resztę kosztów ponosił Urząd
Gminy w Słupnie. Gmina Słupno jest
jedyną gminą w powiecie płockim, organizującą wypoczynek dzieci w tak dużym
zakresie.
BeeS

Małe modelki na wybiegu

Chwila ochłody przy studni w skansenie

Zawody sportowe na orliku

Wycieczka do Żelazowej Woli

Zwiedzanie zabytkowych chałup w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zabawy gimnastyczne

Wizyta w redakcji radia RPL FM

Tydzień francuski. Pokaz mody

Szaleństwa w parku trampolin
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Zmiany w komunikacji autobusowej
Od 7 lipca wprowadzono zmiany w rozkładach linii
BUS w południowej części gminy.
1. Na linii S1 (Słupno-Borowiczki Pieńki-Borowiczki Park), oraz S3 (Słupno-Wykowo-Liszyno-Borowiczki Park) zwiększona została
liczba kursów w soboty i niedziele.
2. Wybrane kursy linii S1 i S3 w dni robocze uległy
korektom godzin odjazdów (korzystających
prosimy o sprawdzenie w rozkładach jazdy,
dotyczy to zwłaszcza kursów porannych).
3. Na linii S5 (Borowiczki Park – Rydzyno) wprowadzono po dwie pary kursów w soboty i niedziele.
4. Zwiększona została liczba kursów z ul. Młynarskiej do Słupna Zajazd (z 7 do 9). Na obszar
ten skierowane zostaną dodatkowe kursy linii
S1, oprócz już wykorzystywanej linii S3.
5. Do 31 lipca linia 115 oraz linia BUS: Słupno
-Święcieniec kursują na dotychczasowych
trasach.
Od 1 sierpnia, w związku z zbliżającym się do końca postępowaniem przetargowym (uzupełniane
są dokumenty formalne oferenta do złożonej
27 czerwca, i wstępnie zaakceptowanej oferty) –
planowane są zmiany w sposobie obsługi komunikacyjnej północnej części gminy.
Uruchomiona zostanie nowa linia S2 (Barcikowo
-Święcieniec- Sambórz-Miszewko-Słupno Zajazd),
która zastąpi obecną linię BUS Słupno-Święcieniec, oraz linię 115 na odcinku Słupno-Święcieniec.

Obsługa tej linii z uwagi na większą niż na innych
liniach liczbę pasażerów przewidziana jest dużym
autobusem typu miejskiego. Linia ta, podobnie jak
już funkcjonujące linie BUS – będzie bezpłatna.
Na przystanku Słupno Zajazd będzie można kontynuować podróż do Płocka linią organizowaną przez
PKS Płock, który zadeklarował, że czas oczekiwania na skomunikowane połączenie nie przekroczy
2 minut. Wg zapowiedzi przewoźnika ceny biletów
na trasie Słupno –Płock będą porównywalne do cen
obowiązujących na linii 115 w lipcu. Możliwe będzie
kontynuowanie podróży do Płocka również linią
130. Osiedle Krzelewo będzie docelowo, od 1 sierpnia
obsługiwane wyłącznie linią 130.
Od 1 września planowane jest skierowanie części kursów linii 130 przez Mirosław
i Stare Gulczewo.
Zmiany, przedstawione powyżej są efektem dążenia do polepszenia standardów dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców całej gminy. Znaczny
wzrost stawek za wykonywaną dla Gminy Słupno
usługę spowodował wzrost cen biletów w lipcu na
linii 115 (jednakże nastąpiło tylko wyrównanie do
taryfy miejskiej), jak również wymusił konieczność połączenia linii BUS Święcieniec-Słupno, oraz
gminnego odcinka linii 115 – w jedną połączoną linię
S2.
Prezentowane obok rozkłady jazdy linii S1, S3, S5 –
mają wyróżnione kolorem niebieskim kursy nowe,
oraz kursy, których godziny odjazdu uległy zmianie.

Linia: S2

ważny od 1.08.2018

Słupno-Miszewko-Święcieniec- Barcikowo-Święcieniec-Sambórz-Miszewko-Słupno

przystanek:
SŁUPNO Zajazd
SŁUPNO SZKOŁA
SŁUPNO Zajazd
SŁUPNO, ul. Miszewska
CEKANOWO

MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE-OSP

MISZEWKO STEFANY
MIJAKOWO KR
MIJAKOWO
ŚWIĘCIENIEC - SAMBÓRZ
ŚWIĘCIENIEC PĘTLA
BARCIKOWO
BARCIKOWO-SKRZYŻOWANIE
BARCIKOWO ŻWIROWNIA
BARCIKOWO SAD
BARCIKOWO SKLEP
BARCIKOWO-SKRZYŻOWANIE
BARCIKOWO
ŚWIĘCIENIEC PĘTLA
RAMUTOWO
SAMBÓRZ
SAMBÓRZ SKRZYŻOWANIE
SAMBÓRZ
ŚWIĘCIENIEC - SAMBÓRZ
MIJAKOWO
MIJAKOWO KR
MISZEWKO STEFANY

MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE-OSP

CEKANOWO
SŁUPNO, ul. Miszewska
SŁUPNO Zajazd
SŁUPNO SZKOŁA
SŁUPNO Zajazd
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D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
Ą- nie kursuje w dniach 6.I, 1.V, 3.V, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.VIII, 1.XI, 11.XI

Schemat planowanego układu linii w Gminie Słupno

Linia: S3

przystanek:
SŁUPNO Zajazd
SŁUPNO, BAJKOWA
SŁUPNO, UL. SMOCZA
SŁUPNO, MŁYNARSKA
WYKOWO, Świetlica
WYKOWO
WYKOWO CENTRUM
WYKOWO, LAS
LISZYNO, Szkoła
LISZYNO Jagiellońska
LISZYNO Dekarska
LISZYNO, Spokojna
BIELINO, Stacja
BIELINO, Figurka
Bor.-Pieńki, Zakątek
PŁOCK, Raczkowizna
Borowiczki, Park

ważny od 7.07.2018

05:30
05:32
05:34
05:37
05:42
05:43
05:44
05:45
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:55
05:56
05:58
05:59

06:28
06:30
06:32
06:35
06:40
06:41
06:42
06:43
06:47
06:48
06:49
06:50
06:51
06:53
06:54
06:56
06:57

Kierunek: Borowiczki, Park
sobota -niedziela:
dni robocze:
08:55 11:00 15:12 16:12 20:17 08:27 11:15 15:20 17:15
08:57 11:02 15:14 16:14 20:19 08:29 11:17 15:22 17:17
08:59 11:04 15:16 16:16 20:21 08:31 11:19 15:24 17:19
09:02 11:07 15:19 16:19 20:24 08:34 11:22 15:27 17:22
09:07 11:12 15:24 16:24 20:29 08:39 11:27 15:32 17:27
09:08 11:13 15:25 16:25 20:30 08:40 11:28 15:33 17:28
09:09 11:14 15:26 16:26 20:31 08:41 11:29 15:34 17:29
09:10 11:15 15:27 16:27 20:32 08:42 11:30 15:35 17:30
09:14 11:19 15:31 16:31 20:36 08:46 11:34 15:39 17:34
09:15 11:20 15:32 16:32 20:37 08:47 11:35 15:40 17:35
09:16 11:21 15:33 16:33 20:38 08:48 11:36 15:41 17:36
09:17 11:22 15:34 16:34 20:39 08:49 11:37 15:42 17:37
09:18 11:23 15:35 16:35 20:40 08:50 11:38 15:43 17:38
09:20 11:25 15:37 16:37 20:42 08:52 11:40 15:45 17:40
09:21 11:26 15:38 16:38 20:43 08:53 11:41 15:46 17:41
09:23 11:28 15:40 16:40 20:45 08:55 11:43 15:48 17:43
09:24 11:29 15:41 16:41 20:46 08:56 11:44 15:49 17:44

Linia S3 nie kursuje w dni świąteczne

Linia: S3

Linia:
S1
Linia:
S1
Przystanek

ważny od 7.07.2018

ważny od 7.07.2018
Kierunek: Borowiczki Park
Kierunek: Borowiczki Park
dni robocze:
sobota -niedziela:
dni robocze:
sobota -niedziela:
Przystanek
SŁUPNO
Zajazd
05:55 06:55
12:20 15:12 16:08
07:42 09:42 16:41
SŁUPNO
Zajazd
05:55
06:55
15:12
12:20
16:08
07:42
SŁUPNO, BAJKOWA
|
| 12:23
|
|
| 09:42
| 16:41
|
SŁUPNO,
BAJKOWA
|
|
|
12:23
|
|
||
||
SŁUPNO, UL. SMOCZA
|
| 12:24
|
|
|
SŁUPNO,
UL.
SMOCZA
|
|
|
12:24
|
|
|
||
SŁUPNO, MŁYNARSKA
|
| 12:25
|
|
|
|
SŁUPNO,
MŁYNARSKA
|
|
|
12:25
|
|
|
|
SŁUPNO, GOPS
05:58 06:58 12:28 15:15 16:11
07:45 09:45 16:44
SŁUPNO,
GOPS
05:58
06:58
15:15
12:28
16:11
07:45
09:45
16:44
SŁUPNO Bociania
06:00 07:00 12:30 15:17 16:13
07:47 09:47 16:46
SŁUPNO
06:00
07:47
LISZYNO,Bociania
WIDNA
06:02 07:00
07:02 12:30
15:19 16:13
12:32 15:17
16:15
07:49 09:47
09:49 16:46
16:48
LISZYNO,
WIDNA
06:02
07:02
15:19
12:32
16:15
07:49
Borow-Pieńki,Wodna
06:03 07:03 12:33 15:20 16:16
07:50 09:49
09:50 16:48
16:49
Borow-Pieńki,Wodna
06:03 07:04
07:03 12:33
07:50
Borowiczki-Pieńki,
Świetlica 06:04
15:21 16:16
12:34 15:20
16:17
07:51 09:50
09:51 16:49
16:50
Borowiczki-Pieńki,
Świetlica 06:06
06:04 07:06
07:04 12:34
07:51
Borowiczki-Pieńki,Głęboka
15:23 16:17
12:36 15:21
16:19
07:53 09:51
09:53 16:50
16:52
Borowiczki-Pieńki,Głęboka
07:53
Borowiczki Pieńki,Gajowa 06:06
06:07 07:06
07:07 12:36
15:24 16:19
12:37 15:23
16:20
07:54 09:53
09:54 16:52
16:53
Borowiczki Pieńki,Gajowa
06:07 07:08
07:07 12:37
07:54
Borowiczki-Pieńki,
Łąkowa 06:08
15:25 16:20
12:38 15:24
16:21
07:55 09:54
09:55 16:53
16:54
Borowiczki-Pieńki,
Łąkowa 06:08
07:55
Borowiczki, Park
06:10 07:08
07:10 12:38
15:27 16:21
12:40 15:25
16:23
07:57 09:55
09:57 16:54
16:56
Borowiczki, Park
06:10
15:27
12:40w dni
16:23
07:57 09:57 16:56
linia
S1 07:10
nie kursuje
świąteczne
linia S1 nie kursuje w dni świąteczne

Linia:
S1
Linia:
S1
Przystanek

ważny od 7.07.2018

ważny od 7.07.2018
Kierunek: Słupno, Zajazd
Kierunek: Słupno, Zajazd
dni robocze:
sobota -niedziela:
dni 14:50
robocze:
-niedziela:
Przystanek
Borowiczki,
Park
06:35 10:57
15:45 16:35 08:25 sobota
10:50 14:35 16:58
Borowiczki,
Park
06:35
10:57
14:50
15:45
16:35
08:25
10:50
Borowiczki-Pieńki, Łąkowa 06:37 10:59 14:52 15:47 16:37 08:27 10:52 14:35
14:37 16:58
17:00
Borowiczki-Pieńki,
Łąkowa 06:37
10:52
Borowiczki Pieńki,Gajowa
06:38 10:59
11:00 14:52
14:53 15:47
15:48 16:37
16:38 08:27
08:28 10:53 14:37
14:38 17:00
17:01
Borowiczki Pieńki,Gajowa 06:39
06:38 11:01
11:00 14:54
14:53 15:49
15:48 16:39
16:38 08:28
Borowiczki-Pieńki,Głęboka
08:29 10:53
10:54 14:38
14:39 17:01
17:02
Borowiczki-Pieńki,Głęboka
Borowiczki-Pieńki,
Świetlica 06:39
06:41 11:01
11:03 14:54
14:56 15:49
15:51 16:39
16:41 08:29
08:31 10:54
10:56 14:39
14:41 17:02
17:04
Borowiczki-Pieńki,
Świetlica 06:41
Borow-Pieńki,Wodna
06:42 11:03
11:04 14:56
14:57 15:51
15:52 16:41
16:42 08:31
08:32 10:56
10:57 14:41
14:42 17:04
17:05
Borow-Pieńki,Wodna
06:42 11:05
11:04 14:58
14:57 15:53
15:52 16:43
16:42 08:32
LISZYNO, WIDNA
06:43
08:33 10:57
10:58 14:42
14:43 17:05
17:06
LISZYNO,
WIDNA
06:43
SŁUPNO Bociania
06:45 11:05
11:07 14:58
15:00 15:53
15:55 16:43
16:45 08:33
08:35 10:58
11:00 14:43
14:45 17:06
17:08
SŁUPNO
06:45
SŁUPNO,Bociania
GOPS
06:47 11:07
11:09 15:00
15:02 15:55
15:57 16:45
16:47 08:35
08:37 11:00
11:02 14:45
14:47 17:08
17:10
SŁUPNO,
GOPS
06:47 11:12
11:09 15:02
15:57
16:47
SŁUPNO,
MŁYNARSKA
|
|
| 08:37
06:50
| 11:02
| 14:47
| 17:10
|
SŁUPNO,
||
||
||
06:50
||
||
||
||
SŁUPNO, MŁYNARSKA
UL. SMOCZA
06:51 11:12
11:13
SŁUPNO,
UL.
SMOCZA
|
|
|
06:51
11:13
|
|
|
||
SŁUPNO, BAJKOWA
|
|
|
06:52 11:14
|
|
|
SŁUPNO,
BAJKOWA
|
|
| 08:40
06:52
| 11:05
| 14:50
| 17:13
|
SŁUPNO
Zajazd
06:55 11:14
11:17 15:05
16:00
16:50
SŁUPNO Zajazd
06:55
15:05w dni
16:00
16:50 08:40 11:05 14:50 17:13
linia
S1 11:17
nie kursuje
świąteczne
linia S1 nie kursuje w dni świąteczne

przystanek:
Borowiczki, Park
04:10
PŁOCK, Raczkowizna 04:11
Bor.-Pieńki, Zakątek 04:13
przystanek:
BIELINO,
Figurka
04:14
Borowiczki,
BIELINO,
StacjaPark 04:15
PŁOCK,
Powiśle 04:17
LISZYNO,
Spokojna
LISZYNOBIELINO
Dekarska
04:18
LISZYNO
Jagiellońska
04:19
RYDZYNO
Skrzyżowanie
LISZYNO,
Szkoła
RYDZYNO
Wał 04:20
WYKOWO,
RYDZYNOLAS
Świetlica04:24
WYKOWO
CENTRUM
RYDZYNO PĘTLA04:25
WYKOWOŚwietlica04:26
RYDZYNO
WYKOWO,
Świetlica
RYDZYNO
Wał 04:27
SŁUPNO, MŁYNARSKA 04:32
RYDZYNO Skrzyżowanie
SŁUPNO, UL. SMOCZA 04:35
BIELINO
SŁUPNO, BAJKOWA 04:36
PŁOCK, Powiśle
SŁUPNO Zajazd
04:37

Linia: S5

Borowiczki, Park

ważny od 7.07.2018

Kierunek: Słupno, Zajazd
sobota -niedziela:
dni robocze:
06:00 06:57 09:27 14:42 15:42 18:45
07:13 09:13 16:05
06:01 06:58 09:28 14:43 15:43 18:46
07:14 09:14 16:06
Borowiczki
Park - Rydzyno - Borowiczki
Park
06:03 07:00
09:30 14:45 15:45 18:48
07:16 09:16 16:08
dni 09:31
robocze:
- niedziela:
06:04 07:01
14:46 15:46 18:49 sobota07:17
09:17 16:09
06:10
13:45 14:47
17:00
08:05
10:30
06:05
15:47 18:50
07:02 09:32
07:18 09:18
16:10
06:12
13:47 14:49
17:02
08:07
10:32
06:07
15:49 18:52
07:04 09:34
07:20 09:20
16:12
06:08
15:50 18:53
06:14
13:49 14:50
17:04
08:09
10:34
07:05 09:35
07:21 09:21
16:13
06:09
15:51 18:54
07:06 09:36
07:22 09:22
16:14
06:15
13:50 14:51
17:05
08:10
10:35
06:10
15:52 18:55
07:07 09:37
07:23 09:23
16:15
06:17
13:52 14:52
17:07
08:12
10:37
06:14
15:56 18:59
07:11 09:41
07:27 09:27
16:19
06:18
13:53 14:56
17:08
08:13
10:38
06:15
14:57
15:57
19:00
07:12
09:42
07:28
09:28
16:20
06:20
13:55
17:10
08:15
10:40
06:16
14:58
15:58
19:01
07:13
09:43
07:29
09:29
16:21
06:22
13:57
17:12
08:17
10:42
06:17
15:59 19:02
07:14 09:44
07:30 09:30
16:22
06:23
13:58 14:59
17:13
08:18
10:43
06:22 07:19 09:49 15:04 16:04 19:07
07:35 09:35
16:27
06:24
13:59
17:14
08:19
10:44
06:25 07:22 09:52 15:07 16:07 19:10
07:38 09:38 16:30
06:25
14:00
17:15
08:20
10:45
06:26 07:23 09:53 15:08 16:08 19:11
07:39 09:39 16:31
06:28
14:03
17:18
08:23
10:48
06:27 07:24 09:54 15:09 16:09 19:12
07:40 09:40 16:32

06:30

Linia S3 nie kursuje w dni świąteczne

Linia: S5

przystanek:
Borowiczki, Park
PŁOCK, Powiśle
BIELINO
RYDZYNO Skrzyżowanie
RYDZYNO Wał
RYDZYNO Świetlica
RYDZYNO PĘTLA
RYDZYNO Świetlica
RYDZYNO Wał
RYDZYNO Skrzyżowanie
BIELINO
PŁOCK, Powiśle
Borowiczki, Park

14:05

17:20

08:25

10:50

ważny od 7.07.2018

Borowiczki Park - Rydzyno - Borowiczki Park
dni robocze:
sobota - niedziela:
06:10
13:45
17:00
08:05
10:30
06:12
13:47
17:02
08:07
10:32
06:14
13:49
17:04
08:09
10:34
06:15
13:50
17:05
08:10
10:35
06:17
13:52
17:07
08:12
10:37
06:18
13:53
17:08
08:13
10:38
06:20
13:55
17:10
08:15
10:40
06:22
13:57
17:12
08:17
10:42
06:23
13:58
17:13
08:18
10:43
06:24
13:59
17:14
08:19
10:44
06:25
14:00
17:15
08:20
10:45
06:28
14:03
17:18
08:23
10:48
06:30
14:05
17:20
08:25
10:50
linia S5 nie kursuje w dni świąteczne

16 ogłoszenia

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | lipiec/sierpień 2018 ROK

Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom!

S SPONSOR
PONSOR

S SPONSOR
PONSOR

SSPONSOR
PONSOR

SPONSOR
• Firma Handlowa WASKOP
• Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centrlnego
Ogrzewania z Gostynina
• Binari
• MiK Beton
• Sklep wielobranżowy Janusz Kwasiborski

SPONSOR
Stowarzyszenie Nasza Gmina Słupno

PATRON
M EDIALNY
Patron medialny
FIRMA HANDLOWA WASPOL

