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Niepełnosprawni uczniowie
dojadą na koszt gminy
Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka
podpisał zarządzenie w sprawie zasad
zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub
ośrodków umożliwiających realizację
obowiązku szkolnego w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów.
To bardzo dobra wiadomość niemalże
z ostatniej chwili. Nowe zarządzenie
z pewnością znacznie pomoże rodzinom dzieci i młodzieży, które spełniają
kryteria. Pomoc materialna jest bardzo
ważna, w wielu przypadkach umożliwia
transport niepełnosprawnych na zajęcia.
W Gminie Słupno ustala się stawkę za 1
kilometr przebiegu własnego samochodu w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym przez
rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 70% stawki za 1 kilometr przebiegu
pojazdu określonej w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25 mar-

ca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością
służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy, obowiązującej
w dniu podpisania umowy.
Zarządzenie dotyczy:
- niepełnosprawnych dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie
art.31ust.2 bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, inną formy
wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
- uczniów niepełnosprawnych, których
kształcenie i wychowanie odbywa się na
podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, uczniów

z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń
kończy 21. rok życia;
- dzieci i młodzieży, o których mowa
w art.36 ust.17 (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów
z niepełno sprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników
zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
Szczegółowe informacje – na stronie
internetowej Gminy Słupno
(ms)
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SŁOWO WSTĘPNE

Pasażerowie mogą być spokojni

A gdyby
stało się inaczej…
20 sierpnia minął rok od przedterminowych wyborów do Rady Gminy w Słupnie. Mieszkańcy w ogromnej części
postawili na nowych ludzi, związanych
z wójtem Marcinem Zawadką, odsuwając od władzy poprzednią większość
w radzie. Po udanym referendum taki
wynik (ale nie aż tak dobry) wyborów
można było przewidzieć. Ale co by
się stało gdyby rok temu mieszkańcy
opowiedzieliby się za pozostawieniem
ówczesnej większości przy władzy. Puśćmy wodze fantazji…
Przewodnicząca rady nie zmienia się,
a sesje Rady Gminy trwają po dziesięć
godzin. Oburzonych mieszkańców na
sali obrad znowu nie dopuszcza się do
głosu, za to przywrócony do swojej
funkcji przez radnych „super sołtys”
Słupna ma głos, kiedy chce i w każdej
sprawie. I zawsze ma rację! Prorozwojowe propozycje budżetowe Zawadki,
o ile ten wcześniej sam by nie zrezygnował (mając w pespektywie kolejne lata
udręki) są odrzucane tylko dlatego, że
są wójta. W biurze Rady Gminy powstaje nowa specjalna komórka: Biuro skarg
i zażaleń na wójta. Słupno znowu staje
się sławne w mediach, które nie są jednak wpuszczane na sesje rady podobnie

jak na komisje. Za to odżywa w radzie
tradycja krajoznawczych wycieczek za
pieniądze podatnika.
Tymczasem mieszkańcy Liszyna, Rydzyna, Bielina, Borowiczek - Pieniek,
Mirosławia, Starego Gulczewa klną, na
czym świat stoi jeżdżąc po coraz większych wybojach, albo latami taplając
się w błocie, bo przecież inwestycje
drogowe zostały rozłożone na wiele,
wiele lat. Jedynie ulica Bohuna w Nowym Gulczewie świeci na cały powiat
przykładem i lampami LED.
Oczywiście nie ma też nowego żłobka
w Słupnie, bo przecież ten pierwszy i tak
był niepotrzebny. Tak samo jak nowa
sala sportowa przy szkole w Liszynie,
skoro stara służyła tyle lat i się nie zawaliła, to posłuży jeszcze długo. Skoro
o dzieciach mowa, to, po co budować
nowe place zabaw? Przecież dzieciaki
i tak siedzą tylko przed komputerami.
Komunikacja miejska jest zbyt droga,
poza tym i tak większość mieszkańców
ma samochody, więc dwa autobusy
dziennie wystarczą. Do Auchan niedaleko, więc można dojechać rowerem...
I nagle ktoś zapukał do drzwi. O matko,
jak to dobrze, że to był tylko zły sen.
Andrzej Wiśniewski

INFORMATOR GMINY SŁUPNO
Gmina Słupno
Adres: ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
woj. mazowieckie
Tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy Urzędu Gminy w Słupnie
8.00 - 17.00
poniedziałek
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
8.00 – 15.00
piątek 		
Dyżur wójta - przyjęcia interesantów
w każdą środę od 8.00 - 16.30
Numer konta bankowego prowadzonego
dla dochodów Gminy Słupno:
12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
Bank BGŻ BNP Paribas SA
SWIFT dla przelewów zagranicznych –
GOPZPLPW
NIP GMINA SŁUPNO 774-32-13-464
NIP URZĄD GMINY SŁUPNO
774-22-93-320
REGON 611015997
Numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
Biuro Obsługi Mieszkańca (24) 267 95 60
Biuro Rady Gminy (24) 267 95 88
Wydział Spraw Obywatelskich (24) 267
95 70
Wydział Budżetowo – księgowy
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne (24) 267 95 80;
(24) 267 95 79
Wydział Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego:
(24) 267 95 73
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(24) 267 95 71
(24) 267 95 67
Wydział Inwestycji, Infrastruktury
i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 62
(24) 267 95 75
Kadry:
(24) 267 95 66
Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 81
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupnie (24) 261 91 78
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie 		
(24) 266-72-80
Centrum Usług Wspólnych w Słupnie 		
(24) 267-95-78
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s
w Cekanowie (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie 			
728-336-860
Samorządowe Przedszkole
„Niezapominajka” (24) 260 22 01
Szkoły
Szkoła Podstawowa im.
abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
(24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im. Małego
Powstańca w Święcieńcu (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie (24) 261-29-22

„Głos Słupna”, Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno.
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.

Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno, Tel.: (24) 386 27 55,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Redaktor naczelny: Andrzej Wiśniewski
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl

Firma Mobilis (dawny PKS) z dniem
1 września likwiduje wszystkie autobusowe połączenia lokalne. Nie dotyczy
to jednak Gminy Słupno, z którą przewoźnik ma podpisaną umowę sponsorską. Wszystkie połączenia autobusowe w gminie pozostają bez zmian.
O problemach przewoźnika i ograniczeniach w połączeniach autobusowych mówiło się już od dawna i było wiadome, że
one nastąpią. Niemniej jednak likwidacja wszystkich połączeń lokalnych była
wielkim zaskoczeniem dla pasażerów,
dla samorządów gminnych i starostwa
powiatowego, które ma teraz nie lada
kłopot w skali całego powiatu. Jak czytamy w komunikacie spółki: „Głównym
powodem likwidacji połączeń lokalnych
jest trudna sytuacja rynkowa spowodowana m.in. z roku na rok drastycznie
malejącą liczbą pasażerów, którzy wolą
korzystać z alternatywnych środków
transportu takich jak mali przewoźnicy
mini-busowi lub własny samochód. Nasze starania, aby zapewnić mieszkańcom
regionu dogodną siatkę połączeń, niestety nie mogą być dłużej kontynuowane ze względu na generowaną stratę”.

Problem nie dotyczy pasażerów z gminy
Słupno, która ma podpisaną umowę na
dofinansowanie transportu publicznego
z Mobilisem do końca lipca 2019 roku
oraz rozstrzygnięty przetarg na dowozy
szkolne dzieci. - Chciałbym podkreślić, że
z firmą Mobilis obowiązuje nas wzajemna umowa o świadczeniu usług, dlatego
obawy, że w gminie Słupno przestaną
nagle funkcjonować busy czy autobusy

w świetle tych ustaleń są bezzasadne.
Podkreślam, że docelowo będę dążył do
zwiększenia współpracy z Komunikacją
Miejską w Płocku i rozszerzenia sieci
przewozów na terenie gminy o kolejne
linie autobusowe. Oczywiście w dużej
mierze jest to uzależnione od zakończenia trwających remontów dróg – rozwiewa wątpliwości wójt Marcin Zawadka.
a.

PROGRAM LIDERZY KOOPERACJI

Wespół w zespół
Wypracowanie optymalnego schematu współpracy między gminnymi podmiotami a instytucjami typu: policja,
sądownictwo, oświata, organizacje pozarządowe są głównym celem unijnego
projektu „Liderzy kooperacji”, jaki właśnie ruszył w gminie Słupno.
Samorząd województwa mazowieckiego,
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
rozpoczęli wspólnie z powiatem płockim
i gminą Słupno działania w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wypracowanie
i wdrożenie modelu kooperacji (schematu
współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (Policja,
Sądownictwo, Oświata, Organizacje Pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa na terenie gmin wiejskich. Do
prac nad projektem włączyło się szereg
instytucji z terenu powiatu i gminy, które
wspólnie utworzyły Gminno – Powiatowy
Zespół Kooperacji (G-PZK).
Inauguracyjne spotkanie w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” miało miejsce
w gminie Słupno pod koniec lipca w Za-

Najmłodsze
„Delciaki”
na meczu
ekstraklasy!
Podczas inauguracji piłkarskiej ekstraklasy na stadionie w Płocku, czyli
meczu Wisła – Lech Poznań, piłkarzy
wprowadzali na murawę najmłodsi
adepci futbolu z Delty Słupno. Było
to spore przeżycie i duża atrakcja dla
11młodziutkich miłośników piłki nożnej z roczników 2011-2013.
m

Pierwsze spotkanie z ramach projektu w Słupnie

jeździe Mazowsze z udziałem przedstawicieli gminnych instytucji oraz wójta
Marcina Zawadki. Celem spotkania była
prezentacja wzajemnych oczekiwań
w zakresie nawiązania współpracy oraz
podpisanie między członkami G-PZK
porozumienia o współpracy. Podczas
spotkania uczestnicy omawiali pozytywne doświadczenia w zakresie prowadzonej współpracy. Mówili również
o sprawach, które należałoby ulepszyć,
zacieśnić tak, aby lepiej i efektywniej
pracować dla mieszkańców gminy. Wójt

Marcin Zawadka wskazywał na potrzebę konieczność współpracy dla dobra
mieszkańców. Podkreślił, że to gmina
ma służyć mieszkańcom, a współpraca
pomiędzy poszczególnymi instytucjami
jest do tego niezbędna. Podobne spotkania będą kontynuowane do końca roku.
Wnioski z tych spotkań, propozycje,
zaproponowane rozwiązania posłużą
do wypracowania wspólnego innowacyjnego modelu współpracy dla gmin
wiejskich w całej Polsce.
aw
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RAPORT GOSPODARCZY

Gorący okres letnich inwestycji w Gminie Słupno

Świeżo położony destrukt w uliczkach na górnym Słupnie

Trwa budowa ul. Jagiellońskiej w Liszynie

Inwestycje, prowadzone w naszej gminie, nie zwalniają tempa. Powstają nowe
drogi, chodniki, remontowane są ulice,
powoli kończy się modernizacja oczyszczalni ścieków. Wiele ważnych zadań ma
być gotowych jeszcze w tym roku.
Pod względem kosztów największe
z prowadzonych inwestycji dotyczą
budowy dróg oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Każda z inwestycji ściśle
nadzorowana jest przez wybrany zespół
inspektorów nadzoru w określonej branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej i budowlanej.
Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno
(Ul. Słowiańska, Jagiellońska)
Budowa drogi wraz z infrastrukturą na
odcinku ponad 4 km kosztować będzie
10,5 mln. zł. Inwestycja miała się pierwotnie zakończyć 31 sierpnia 2019 r., ale
decyzją nowej Rady Gminy o zwiększeniu nakładów w 2018 r., termin zostanie
skrócony do 15 grudnia 2018 r. Droga zakończy się rondem na skrzyżowaniu ulicy
Jagiellońskiej, Wawrzyńca Sikory i Pocztowej. Prace brukarskie zostały mocno
przyspieszone, obecnie planowane jest
położenie pierwszej warstwy asfaltu
na kolejnym kilometrze trasy. Trwają
też prace związane z budową kanalizacji
deszczowej oraz układanie chodników.
Na tą inwestycję gmina złożyła w kwietniu wniosek o dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości ok. 3.800.000 zł. Niestety, pomimo zakwalifikowania wniosku
pod względem formalnym i prawnym,
nie udało się pozyskać dofinansowania
w tym programie rządowym.
Borowiczki -Pieńki – Liszyno (Piastowska)
W lipcu podpisano umowę na realizację
I etapu ul. Piastowskiej, wykonawca
ma czas na realizację do 31 października
2019 r. Zadanie dotyczy odcinka od ul.
Raczkowizna w Płocku do ul. Głębokiej
w Borowiczkach- Pieńkach (ok. 1 km).
Obecnie przygotowywana jest czasowa organizacja ruchu, która podczas
utrudnień związanych z inwestycją pozwoli mieszkańcom na dojazd do dalszej
części Borowiczek – Pieniek. Objazd poprowadzony zostanie ul. Głęboką, Botaniczną, Borowicką do Harcerskiej. Prace
rozpoczną się od budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Pszczelej i Łąkowej.

Ulica Pocztowa – Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Płocku wydał decyzję, udzielając gminie Słupno
pozwolenia na użytkowanie odcinka,
obejmującego I etap inwestycji. Trwa II
etap budowy ul. Pocztowej, wykonawcą
jest firma Waskop, prace mają potrwać
do 30 listopada br. Obecnie trwają prace
związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Pocztowej i Bocianiej.
Droga Płock – Rydzyno etap I
Dzięki zwiększeniu nakładów przez nową
Radę Gminy zakończenie prac przewidywane jest nie na 31 sierpnia 2020 r., lecz już
do 31 maja 2019 r. Prace obejmują odcinek
1560 m. Na tym odcinku położone są już
dwie warstwy asfaltu. Asfalt jest także na
części ścieżki pieszo – rowerowej.
Ulica Jana III Sobieskiego, Heleny, Bohuna, Podbipięty w Nowym Gulczewie
W ramach realizacji I etapu zadania inwestycyjnego firma Wapnopol zbuduje
ponad 1130 m dróg wraz z chodnikami
i kanalizacją deszczową. Termin realizacji zadania to 30 września br.
Ulica Czarnieckiego w Nowym Gulczewie
Firma Trakt z Kutna zajmuje się budową
kanalizacji, jezdni i chodników. Termin
realizacji zadania to 30 września br., prace trwają zgodnie z harmonogramem.
Droga Mirosław – Stare Gulczewo
Prace zakończyły się zgodnie z umową
do 30 lipca 2018 r., trwają odbiory techniczne. Przebudowa obejmowała odcinek
o długości ponad 1200 m i szerokości 6 m.
Wykonawca przygotował tam m.in. nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki
betonowej po obu stronach jezdni, zjazdy, kanalizację deszczową, odwodnienie
jezdni, chodników i pasa drogowego
wraz z drenażem. Jest także oświetlenie
z energooszczędnego źródła światła led.
Ulica Klonowa w Słupnie
Remont nawierzchni i budowa chodnika to zakres prac, który wykona firma
Waskop. Został wytyczony chodnik,
jego układanie według harmonogramu zaplanowano na przełom sierpnia
i września. Termin realizacji inwestycji
to 3 marca 2019 r.
Bieżące utrzymanie dróg
W ramach bieżącego utrzymania dróg
ponad 4 km zostanie utwardzone destruktem. Został on położony już m.in.
na ul. Hiacyntowej, Jaworowej, Żonkilowej, Sasanki, Magnoliowej, Kalinowej,
Kasztanowej. Na przełomie sierpnia
i września destrukt znajdzie się także na

ul. Klonowej, Do Grodziska i Gruszkowej.
Położono już destrukt na ul. Biedronki
i Stokrotki w Cekanowie. We wrześniu
prace zostaną wykonane na ponad 1500
mb ulic w Nowym Gulczewie. Prace uzależnione są od pozyskiwania materiału
do remontu ulic.
Ścieżka pieszo – rowerowa Miszewko
Strzałkowskie – Święcieniec
Przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej. Ta inwestycja w sposób niezwykle
istotny poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Wyłoniony wykonawca, czyli firma Lonex,
czeka z rozpoczęciem prac na pozwolenie na budowę, które jest procedowane
w Starostwie Powiatowym w Płocku.
Stroną postępowania są mieszkańcy.
O ile żaden z nich nie złoży odwołania,
to prace przy tej od dawna wyczekiwanej
inwestycji rozpoczną się we wrześniu.
Modernizacja Oczyszczalnia Ścieków
w Słupnie
Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Inwestycja o wartości ok. 5,1
mln zł, bardzo ważna dla całej gminy, ma
się zakończyć 30 października 2018 r.
Sala gimnastyczna w Liszynie
To kolejna z inwestycji, od lat wyczekiwana w Liszynie, by dzieci mogły brać
udział w zajęciach sportowych w normalnych warunkach. Wykonawca modernizacji szkoły i budowy sali przejął plac
budowy, oczekuje na decyzję w sprawie
wycinki drzew, niezbędnej przy tej inwestycji. Równolegle trwają prace związane
z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz
przyłączami energetycznymi. Prace
mają się zakończyć do 30 czerwca 2019
r., wartość umowy to ok. 1,5 mln, zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do
Ministerstwa Sportu, istnieje możliwość
dofinansowania do 30 proc.
Oświetlenie uliczne
Systematycznie i w szybkim tempie
przybywa lamp na terenie gminy. Realizowane jest m.in. zadanie dotyczące
budowy 61 lamp oświetlenia ulicznego
m.in. w Cekanowie, Słupnie, Borowiczkach Pieńkach, Miszewku Stefany.
Oprócz lamp zasilanych energią elektryczną w końcu sierpnia planowano
montaż kolejnych lamp solarnych: po 4
przy ul. Wilczej w Szeligach oraz w Ramutowie, 3 w Miszewku – Stefany, 2
w Wykowie oraz po jednej w Mirosławiu
i Nowym Gulczewie.
(ms)

Nowa droga Mirosław – Stare Gulczewo jest już przejezdna

Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie

Ruszyła budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocianiej w Słupnie

aktualności
4 wydarzenia
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LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI ZAKOŃCZONY

Niezapomniane wakacje z Gminą Słupno

Moc atrakcji, liczne wycieczki, zabawy,
wizyty w ciekawych miejscach i spotkania z interesującymi ludźmi. To były
niezapomniane wakacje dla naszych
pociech zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Dla dzieci była to wielka frajda,
a dla rodziców komfort. I to wszystko
bezpłatnie. Tego w powiecie płockim
jeszcze nie było.
Przez cały lipiec trwały w gminie letnie
półkolonie pod hasłem „W 30 dni dookoła
świata”, w których mogły wziąć udział
dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkujące
na terenie gminy. Wypoczynek był
podzielony na cztery tygodniowe turnusy,
a w każdym z nich brało udział po
trzydzieścioro dzieci. Półkolonie cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem, a lista
chętnych zamknięta została w ciągu kilku
dni od ogłoszenia naboru. Nic dziwnego,
gdyż dla rodziców była to wielka wygoda,
bo dzieci były objęte opieką przez osiem
godzin, a półkolonie były bezpłatne.
Rodzice pokrywali jedynie koszt posiłków
– 10 zł dziennie. Zajęcia, gry i zabawy
odbywały się w Szkole Podstawowej
w Słupnie. Każdy turnus (tydzień) był
poświęcony innemu krajowi, którego
kultura i tradycja akcentowana była
w zabawach i zajęciach. Pierwszy dzień
półkolonii rozpoczął się od spotkania
z policjantami i pogadanką na temat
bezpieczeństwa podczas wakacji.
Tydzień francuski
Podczas pierwszego turnusu francuskiego
nie mogło zabraknąć oczywiście pokazu
mody. Na wybiegu, który stanowiła
bieżnia na orliku przy szkole, dzieci
i młodzież prezentowały przygotowane
przez siebie i opiekunów eleganckie,

a często ekstrawaganckie stroje. Wtorek
był poświęcony bohaterowi dwóch
narodów, czyli Fryderykowi Chopinowi,
co wiązało się z wycieczką do Żelazowej
Woli i zwiedzaniem muzeum wielkiego
kompozytora. Kolejny dzień to zajęcia
i zabawy związane z poznawaniem
języka, tradycji i kulinariów francuskich
oraz jak zwykle gry i zabawy sportowe na
orliku. Wielką frajdą pierwszego tygodnia
półkolonii był wyjazd do parku trampolin,
gdzie dzieciaki dokazywały pod okiem
animatora na trampolinach ściankach
wspinaczkow ych, równoważniach,
w „basenie” z piłkami itd.
Tydzień angielski
Pier wszy dzień drugiego turnusu
upłynął pod znakiem dziennikarstwa.
Dzieci wzięły udział w warsztatach
dziennikarskich, poznawały kulisy pracy
dziennikarzy, goszcząc w jednej z płockich
rozgłośni radiow ych oraz redakcji
Tygodnika Płockiego. Drugi dzień na
przekór był typowo polski, bowiem dzieci
pojechały do Sierpca, gdzie poznawały
tradycje i historię mazowieckiej wsi
w tamtejszym skansenie. Środa była
już dniem typowo angielskim, gdzie
dzieci szlifowały swój język angielski
a poprzez gry i zabawy poszerzały swoją
wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. Miłym
akcentem kończącym ten turnus była
wycieczka do płockiego ZOO i zajęcia
edukacyjno – poznawcze na terenie
ogrodu zoologicznego.
Tydzień hiszpański
Rozpoczął się do całodniowego pobytu na
Ranczowisku w Cekanowie, gdzie nie tylko
można było oglądać zwierzyniec i słuchać
opowieści o zwierzętach, ale również
uczestniczyć w grach terenowych oraz

wspólnym ognisku. Wielką atrakcją dnia
następnego był wyjazd do Sochaczewa
i zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej.
To duża frajda nie tylko dla miłośników
historii kolei, star ych parowozów
i pociągów. Oczywiście nie obyło się
bez zajęć tematycznych i plastycznych
inspirowanych kulturą Hiszpanii.
Punktem finałowym tego turnusu była
wizyta w Zakątku Odkrywców w Starym
Boryszewie, gdzie zabawa znakomicie
wiązała się z nauką. Były warsztaty
z optyki, eksperymenty chemiczne, pokazy
laserowe, ale i puszczanie wielkich baniek
czy nauka ekwilibrystycznego kręcenia
talerzem na patyku oraz szycie pluszaków.
Tydzień włoski
Poniedziałkowa atrakcja to rejs statkiem
po Wiśle, podczas którego można było
poczuć się kapitanem statku i osobiście
stanąć za kołem sterowym. Przy okazji
w szkole w Słupnie odbyła się pogadanka
z ratownikami Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Płocku na
temat bezpiecznego zachowania nad
wodą. Kolejny dzień i kolejna wycieczka,
tym razem do Ciechocinka, dla zdrowia
i zabawy. Jeśli tydzień włoski to
koniecznie piłka nożna, włoska kuchnia
i konkursy plastyczne dotyczące historii
Italii. Zwieńczeniem tygodnia włoskiego,
jak i całych półkolonii była wyjazd do
Happy Parku w Stróżewku gdzie była
nie tylko fantastyczna zabawa, ale
i warsztaty edukacyjne.
Gminne półkolonie okazały się strzałem
w dziesiątkę, czego najlepszym dowodem
była radość dzieciaków i zadowolenie
rodziców. Z niecierpliwością czekamy już
na kolejne wakacje…
Andrzej Wiśniewski

Zakątek odkrywców - zabawy edukacyjne

Wizyta w Ciechocinku

Ogniszko w Ranczowisku

Rejs po Wiśle

W ogrodzie zoologicznym

Parowozy w Sochaczewie przyciągały uwagę
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WAKACJE DLA RODAKA

Rewizyta u młodych Polaków z Kazachstanu

Pamiątkowe zdjęcie z rodakami z Kazachstanu

Najpierw był cykl „Lekcji dla Rodaka”
w gminie Słupno z udziałem polskich
studentów ze Wschodu. W lipcu przyszła pora na rewizytę. Polską młodzież
z Kazachstanu, na zaproszenie Fundacji
dla Rodaka, odwiedziliśmy w Nowym
Kawkowie pod Olsztynem, gdzie młodzi
Polacy spędzali wakacje. Do Rodaków
przyjechał również marszałek Senatu
RP Stanisław Karczewski.
Przypomnijmy, że z pomysłem Lekcji
dla Rodaka na terenie gminy Słupno
wyszła radna sejmiku mazowieckiego
Ewa Szymańska. Idea trafiła na
podatny grunt, a wójt Marcin Zawadka
z satysfakcją przyjął propozycję i dał
zielone światło do organizowania żywych
lekcji historii na temat losów polskich
zesłańców do Kazachstanu w gminnych
szkołach oraz ośrodku kultury. W ten
sposób przeprowadziliśmy cykl czterech
lekcji z udziałem kilkunastu młodych
studentów, Polaków z Kazachstanu i nie
tylko. Dla nich wizyty w Słupnie były
również niezapomnianym przeżyciem.
Była to pierwsza taka akcja na Mazowszu.
W gminie
Pilotażową Lekcję dla Rodaka w gminie
Słupno przeprowadziliśmy jeszcze
w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej
w Święcieńcu przy wsparciu uczniów ze
Słupna a także śpiewających harcerzy
z Blichowa. Jak się okazało, pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę i cieszył
się dużym zainteresowaniem zarówno
uczniów, jak i nauczycieli. Podobne
spotkania postanowiliśmy zorganizować
w każdej szkole gminnej. W kwietniu
kolejne lekcje odbyły się w Słupnie oraz
w Liszynie. W szkole w Słupnie nasi
młodzi rodacy mieli nie lada wyzwanie,

po raz pierwszy, bowiem występowali
przed tak liczną, około dwustuosobową,
widownią szkolną. Mieli także okazję
poznać kawałek historii naszej gminy,
odwiedzając pomnik zamordowanych
Polaków przez Niemców podczas drugiej
wojny światowej. W Liszynie śpiewające
siostry z Kazachstanu długo nie mogły
opuścić szkoły, gdyż zasypywane były
gradem pytań od dzieci nie tylko na temat
historii Polaków, ale także współczesnego
życia w Kazachstanie. W maju w Gminnym
Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste
podsumowanie całej akcji z udziałem
studentów, Joanny Wilk – Yaridiz prezes
Fundacji dla Rodaka, radnych gminy
oraz wójta Marcina Zawadki, który miał
okazję osobiście podziękować rodakom
za organizację lekcji na ternie gminy
Słupno. Wszyscy byliśmy zgodni, że to
nie koniec naszej współpracy z Fundacją
oraz rodakami ze wschodu.
W Nowym Kawkowie
Nowe Kawkowo to mała, urocza
warmińska wioska położona 20 km
od Olsztyna. Jedną z atrakcji wsi są
pola kwitnącej lawendy i prywatne
żywe Muzeum Lawendy zlokalizowane
w starej łemkowskiej chacie, gdzie
to aromatyczne zioło jest suszone,
przerabiane na różnego rodzaju olejki
eteryczne i inne produkty, które można
nabyć na miejscu. Centralnym punktem
wioski jest czternastowieczny kościół
Parafii Świętego Jana Ewangelisty
i zabytkowy dom rekolekcyjny Zacheusz,
który właśnie jest letnią bazą dla naszych
młodych rodaków z Kazachstanu, gdzie
gościliśmy wspólnie z Ewą Szymańską,
radną sejmiku mazowieckiego.
Proboszcz parafii ks. Krzysztof Lauter

Podsumowanie akcji Lekcja dla Rodaka w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie

Młodzi Polacy, Wiktoria i Eugeniusz pod
pomnikiem pomordowanych w Słupnie.

Spotkanie z marszałkiem Stanisławem Karczewskim.
W środku Joanna Wilk-Yaridiz, z prawej Witalij Chmielewski

oprowadzając nas po kościele pokazał
niezwykłą ciekawostkę: na jednej ze
ścian pod tynkami odnaleziono oryginalne
malowidło z czternastego wieku
przedstawiające św. Jerzego na koniu
walczącego ze smokiem. W kamiennej,
wyszlifowanej przez wieki nogami
wiernych, posadzce znajduje się również
właz do krypt, do których od wieków nikt
nie zaglądał i nie wiadomo, co kryją.
W
tym
urokliw ym
miejscu
trzydziestoosobowa grupa młodych
Polaków z Kazachstanu wraz z Witalijem
Chmielewskim, prezesem Związku Polaków
w Kazachstanie przebywała w dniach 1231 lipca na Wakacjach dla Rodaka. Była
to już druga edycja zorganizowanego
letniego wypoczynku przez Fundację dla
Rodaka, kierowaną Joannę Wilk-Yaridiz,
kobietę niezmordowaną, która mimo
intensywnej pracy zawodowej w dużej
korporacji zawodowej, niemal cały swój
wolny czas poświęca pomocy młodym
rodakom, polskim studentom. Dobrym
duchem i gospodynią Zacheusza jest
Elżbieta Olender, nazywana ciepło przez
wszystkich „ciocią”.
W doborowym towarzystwie
Wakacje dla Rodaka to nie tylko
wypoczynek. To także umocnienie
więzi Polaków ze Wschodu z Ojczyzną,
promocja regionu Warmii i Mazur wśród
Polonii zamieszkałej poza granicami
Polski, integracja społeczności lokalnych
z Polakami z Kazachstanu oraz
upowszechnienie historii Polski.
Wielkim w ydarzeniem w Now ym
Kawkowie była wizy ta marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
który zaprosił wszystkich rodaków
do Warszawy. Marszałek miał okazję

porozmawiać z młodzieżą i prezesem
Związku Polaków w Kazachstanie na
temat ich sytuacji w odległym kraju,
możliwości poby tu i studiowania
w Polsce, a także skosztować doskonałej
kuchni regionalnej i wschodniej.
W Warszawie
31 lipca nasi rodacy wyjechali do
Warszaw y na obchody rocznic y
Powstania Warszawskiego. Zwiedzili
między innymi: cmentarz na Powązkach,
Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Senat RP, gdzie ponownie spotkali

się z marszałkiem Karczewskim. Wielką
niespodzianką na koniec było spotkanie
z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN
Orlen, który dofinansował trzydniowy
pobyt naszych rodaków w Warszawie.
Prezes największej polskiej firmy
interesował się życiem studentów
z Kazachstanu w Polsce i zadeklarował
finansowe wsparcie dla studentów podopiecznych Fundacji dla Rodaka,
uczących się w naszym kraju. 3 sierpnia
goście z Kazachstanu odlecieli do Astany.
Andrzej Wiśniewski

aktualności
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FINANSE GMINY SŁUPNO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Pół roku rekordowego budżetu gminy
Budżet Gminy Słupno w roku 2018 jest
wyjątkowo wysoki i obejmuje realizację
ponad 30 dużych inwestycji oraz wiele
mniejszych zadań, równie ważnych dla
mieszkańców gminy.
W pierwszym półroczu obecnego roku
największe środki zostały przeznaczone
na bardzo poważne zadania związane
z budową dróg, sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz oświetleniem
ulicznym na terenie gminy.
Przedstawiamy wykonanie budżetu
Gminy za pierwsze półrocze 2018 r. oraz
kluczowe postępowania przetargowe.
Dochody planowane na 2018 r. to
51.800.026, 79 zł, wykonanie za pierwsze
półrocze wyniosło 25.135.116, 74 zł, tj.
48,52 proc.
Wydatki planowane na 2018 r. to
73.778.217, 06 zł, wykonanie za pierwsze
półrocze wyniosło 30.717.767, 40 zł, tj.
41,64 proc. Wydatki bieżące opiewają
na kwotę 40.424.208, 82 zł, wykonanie
za pierwsze półrocze to 20.914.417, 54
zł, tj. 51,74 proc. Natomiast wydatki
majątkowe na 2018 r. to 33.354.008,24
zł, a wykonanie za pierwsze półrocze
wyniosło 9.803.349,86 zł, tj. 29,39 proc.
Rozbudowa sali gimnastycznej wraz
z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie – w pierwszym półroczu 2018 r. uzyskano pozwolenie na
budowę sali, w marcu złożono wniosek
o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska
– program rozwoju lokalnej infrastruktury

Ul. Zaulek w Slupnie

przyszkolnej. Ponadto przeprowadzono
postępowanie przetargowe i zawarto
umowę na rozbudowę obecnego budynku placówki o salę gimnastyczną wraz
z wykonaniem instalacji wewnętrznych
oraz parkingów i chodników. Termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2019 r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiczki
Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą – zadanie jest w trakcie realizacji, przebudowywana jest droga na odcinku
4 km ze ścieżką rowerową i chodnikiem,
budowana jest sieć kanalizacji deszczowej
i oświetlenie uliczne. W pierwszym półroczu 2018 r. na inwestycję przeznaczono

Nowy bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Liszyno- sala sportowa. Wykonawca przejal plac budowy

Ul. Czarnieckiego w Nowe Gulczewie

1.364.250,67 zł. Przebudowywane są sieci:
gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna. Planowany termin zakończenia zadania
– 15 grudnia 2018 r. Inwestycja przebiega
zgodnie z harmonogramem.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiczki
Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą –
w ramach realizacji zadania w pierwszym
półroczu opracowane zostały przedmiary
i kosztorysy inwestorskie branży drogowej i sanitarnej dla pierwszego etapu
zadania. W lipcu podpisano umowę na
roboty budowalne, dotyczące pierwszego etapu. Wykonana zostanie rozbudowa
drogi na odcinku 720 m wraz z budową
odwodnienia z rurociągiem tłocznym,
oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci
gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz budowa rurociągu kablowego
dla światłowodów. Termin zakończenia to
31 października 2019 r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu
i infrastrukturą. W pierwszym półroczu
zakończono pierwszy etap przebudowy
wraz z infrastrukturą (ul. Pocztowa). Na
odcinku około 1 km powstała jezdnia obramowana krawężnikami, wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi oraz
przepustami. Zbudowano także ścieżkę
pieszo-rowerową oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi, przebudowano również sieć
telekomunikacyjną. Ponadto w pierwszej
połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę
na realizację drugiego etapu zadania.
Zakres prac w drugim etapie obejmuje
przebudowę części ulic Pocztowej i Bocianiej ora przebudowę ul. Orlej w Słupnie
oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przepompownią wód deszczowych
i odprowadzeniem ich do rzeki Słupianki.
Usunięte zostaną wszelkie kolizje z infrastrukturą podziemną.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – w pierwszym półroczu 2018 r. kontynuowany był
pierwszy etap tej inwestycji. Przebudowywana jest droga na odcinku 1500 m
wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
ulicznego. Planowany termin zakończenia
tego etapu to 31 maja 2019 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 291204W
i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo
wraz z infrastrukturą – w pierwszym półroczu kontynuowana była przebudowa tej
drogi. W ramach realizacji zadania powstała infrastruktura techniczna, tj. sieć kana-

lizacji deszczowej i drenażów, sanitarnej
wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego oraz oświetlenia
ulicznego. Budowa zakończyła się 31 lipca
2018 r. odbiorami technicznymi.
Budowa ul. Czarnieckiego w Nowym
Gulczewie wraz z infrastrukturą –
w pierwszym półroczu 2018 r. realizowano inwestycję wraz z budową kanalizacji
deszczowej. Planowany termin zakończenia to 30 września 2018 r.
Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą – w pierwszej połowie roku
zadanie zostało zrealizowane. Umowa
opiewała na ok. 100.000 zł, wykonano
drogę o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 145 m a także wykonano
ściek uliczny z kostki betonowej w osi
drogi i pobocza gruntowe. Uzupełniono
brakująca infrastrukturę techniczną oraz
zabezpieczono kolidującą z drogą infrastrukturę rurami ochronnymi.
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą
– w ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar modernizacji
ul. Klonowej. Dodatkowo przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na
realizację pierwszego etapu inwestycji.
Zmodernizowana zostanie nawierzchnia na ul. Klonowej na odcinku 1120 m,
powstanie także chodnik wzdłuż ulicy.
Termin zakończenia pierwszego etapu
zadania to 31 marca 2019 r.
Budowa ul. Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem
tych ulic – ul. Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie – etap I. W ramach realizacji zadania
w pierwszym półroczu 2018 r. trwała
budowa ul. Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem,
a także budowa kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi i uzupełnieniem brakującej infrastruktury. Termin
zakończenia prac to 30 września 2018 r.
Postępowania dotyczące zamówień publicznych w 2018 r.
Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inwestora Zastępczego
wraz z pełnieniem funkcji kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami
związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”. Postępowanie rozstrzygnięte zostało 08.02.2018 r. Wyłoniony
Wykonawca to Instytut Zrównoważo-

nego Rozwoju w Białymstoku. Wartość
umowy – 166.000 zł. Zakres usługi obejmuje koordynację działań wszystkich
podmiotów zaangażowanych w zadanie
oraz wszelką pomoc, doradztwo i opiniowanie (w tym prawne), uzgadnianie
dokumentów, zarządzanie procesem
inwestycyjnym, pomoc przy rozliczaniu
poszczególnych transz dofinansowania
w ramach wniosków o płatność.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Słupnie polega na przebudowie
istniejącej oczyszczalni, zmieniającej
układ porcjowy oczyszczania ścieków
na układ przepływowy bez zmiany
przepustowości oczyszczalni. Termin
zakończenia inwestycji to 31 października
2018 r. Na realizację zadania gmina
uz yskała poż yczkę z W FOŚiG W
w wysokości 4.081.196,73 zł. Całkowity
koszt inwestycji to 5.109.308,18 zł.
Dostawa fabrycznie nowego autobusu
do przewozu osób niepełnosprawnych
- Postępowanie rozstrzygnięte w dniu
26.01.2018 r. Wykonawca to ITS System
z Wrocławia, wartość umowy – 175.275
zł. Dostarczono nowy autobus do przewozu 16 osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.
Dostawa fabrycznie nowego oraz używanego sprzętu na potrzeby utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy:
- zakupiono auto osobowo-dostawcze za
58.880 zł.
- dostawa nowego ciągnika 80 - 90 KM –
rok produkcji 2018, dostawcą była w maju
firma Rolserwis z Płocka, koszt ciągnika
to 119.000 zł.
- dostawa nowego pługu śnieżnego
ciągnikowego – w maju firma Rolserwis
dostarczyła pług, wartość zadania to
6.800 zł.
- dostawa fabrycznie nowej kosiarki
ciągnikowej Mulczer – w kwietniu
podpisano umowę z firmą Polexim,
w maju została dostarczona kosiarka
o wartości 16.500 zł.
- dostawa nowej przyczepy ciągnikowej
- wartość umowy podpisanej w maju
z Rolserwisem to 38.600 zł, w czerwcu
przyczepa o ładowności do 6 ton została
dostarczona.
- dostawa nowego ładowacza czołowego
typu TUR – firma Rolserwis dostarczyła
sprzęt w maju, wartość umowy wyniosła
23.900 zł.
- dostawa fabrycznie nowego rębaka
spalinowego. Firma Polexim w maju
dostarczyła sprzęt w maju, umowa
opiewała na 45.000 zł.
- dostawa nowej kosiarki. W czerwcu
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zakupiono kosiarkę o wartości 4.400 zł.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy, w tym:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zielnej w Słupnie – postępowanie
rozstrzygnięto w marcu, do końca czerwca
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
i Centralnego Ogrzewania z Gostynina
wykonał sieć wraz z przyłączami w obrębie
pasa drogowego ul. Zielnej w Słupnie.
Wartość umowy – 12.979,81zł.
- Przebudowa sieci kanalizacji między
ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie
- ten sam wykonawca z Gostynina do
30 sierpnia br. za 137.078,90 zł wykona
sieć kanalizacji sanitarnej między ul.
Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie.
- Wymiana kolektora sanitarnego w ul.
Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej
do ul. Smoczej w Słupnie: firma
z Gostynina także do 30 sierpnia br.
wykona sieć w ul. Sezamowej w Słupnie.
Umowa przewidywała, że w trakcie
prac zapewnione zostanie podłączenie
wszystkich istniejących przyłączy
kanalizacyjnych do nowej sieci. Koszt
zadania to 77.502,46 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze gminnej wraz z przyłączem
kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej
w Mirosławiu: wykonawcę wyłoniono
w marcu, firma z Gostynina zakończyła
zadanie 30 lipca. W ramach zadania
o wartości 88.238,66 zł powstała sieć
kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z pr z yłączami w ul. Poddębiec
w Borowiczkach – Pieńkach: wykonawca
z Gostynina do końca lipca za kwotę
19.007,18 zł wykonał I etap sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem
w obrębie pasa drogowego w ul. Poddębiec.
- B udo w a sie ci w o do cią g o w ej
w ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie:
wykonawca za kwotę 16.985,59 zł do
końca czerwca wykonał I etap sieci
wodociągowej w ul. Zbrojowej.
- Modernizacja przepompowni - ul.
Pocztowa: firma Wasek z Płocka do 30
czerwca wykonała rurociąg ciśnieniowy od
przepompowni Pocztowa I oraz rurociąg
od przepompowni Pocztowa II, W sieci
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
dwie przepompownie zbiornikowe
ścieków. Wartość umowy – 442.800 zł.
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w granicach pasa drogowego przy ul.
Ludowej i Rumiankowej w Cekanowie,
ul. Kasztanowej, Żurawiej, Baśniowej
i Wrzosowej w Słupnie, ul. Szlacheckiej
w Nowym Gulczewie, a także do Stacji
Uzdatniania Wody w Słupnie: wykonawca
zakończył zadanie 31 lipca, umowa
opiewała na 40.852,06 zł.
- B udo w a sie ci w o do cią g o w ej
i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
w Mirosławiu: wykonawca za 64.234,28
zł do 30 czerwca wykonał zadanie.
- B udo w a sie ci w o do cią g o w ej
w ul. Królewskiej w Cekanowie: umowa
z wykonawcą zakłada, że prace zakończą
się do 30 sierpnia br. Wartość prac to
48.885,51 zł.
W dniu 09.08.2018 r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej
– PGR Gulczewo – Rozwój infrastruktury
na terenie Gminy”. Przewidziany do realizacji zakres obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących
przyłączy wodociągowych w obrębie PGR
Gulczewo. Otwarcie ofert zostało przewidziane na 29.08.2018 r.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie
gminy w 2018 r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 1
czerwca, wykonawcą jest firma Energo
Serwis. Zamówienie obejmowało 9 zadań.

Pierwsze z nich to budowa linii kablowej
oświetlenia ulicznego na odcinku 56
m przy ul. Pszczelej w Borowiczkach
Pieńkach. Staną tam 2 lampy. Wartość
umowy – 11.908 zł. Drugie zadanie
to budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w ul. Brzozowej w Słupnie, gdzie
staną również dwa słupy z oświetleniem
Wartość umowy – 20.653 zł
W dalszej kolejności planowane jest
oświetlenie uliczne na odcinku 200 m w ul.
Fiołkowej w Cekanowie – 4 lampy . Koszt
zadania to 19.952 zł.
Kolejne zadanie, owartości 83.666 zł, to
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
w ul. Biedronki, ul. Tęczowej, ul. Letniej, ul.
Malowniczej, ul. Stokrotki i ul. Lawendowej
w Cekanowie, polegająca na ułożeniu kabla,
posadowieniu 21 słupów oraz montażu 22
opraw oświetlenia zewnętrznego. Termin
zakończenia prac - do 30.09.2018 r.
Energo Serwis za 25.890 zł zbuduje
także linię kablową oświetlenia ulicznego
na odcinku 125 m w ul. Sezamowej
i w ul. Calineczki w Słupnie: ułoży kabel,
zamontuje słupy i oprawy oświetleniowe.
Spółka ta zajmie się także pracami,
dotyczącymi budowy linii kablowej
oświetlenia ulicznego w ul. Uroczej
w Słupnie, polegającymi na ułożeniu kabla
i przewodów elektrycznych, montażu
słupa oświetleniowego oraz dwóch opraw
oświetlenia zewnętrznego. Umowa na to
zadanie opiewa na 12.226 zł.
Linia kablowa oświetlenia ulicznego
powstanie także w PGR Gulczewo. Zostanie
ułożony kabel, zamontowane dwa słupy
oraz dwie oprawy oświetlenia. Umowa
z wykonawcą opiewa na kwotę 12.920 zł.
Energo Serwis za102.828 zł wykona
także linię napowietrzną oświetlenia
ulicznego w Miszewku - Stefany w ciągu
drogi gminnej Nr 291240W. Zostaną
tam zamontowane 24 słupy i 24 oprawy
oświetlenia zewnętrznego.
Świadczenie kompleksowej usługi
oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych
terenów publicznych na terenie gminy –
wyłonionym wykonawcą została spółka
Energa Oświetlenie. Wartość umowy uzależniona jest od ilości energii elektrycznej
pobranej przez urządzenia oświetleniowe
w danym okresie w odpowiednich grupach taryfowych. Termin zakończenia - do
31.12.2018 r.
Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno – kamiennego (destrukt)
- Postępowanie rozstrzygnięte zostało
w czerwcu. Firma Waskop z Płocka do
połowy września 2018 r. pracować będzie
na terenie Nowego Gulczewa, Cekanowa
i Słupna. Wartość umowy to 521.795,52 zł.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 2941W w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie
– Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej
– Poprawa jakości życia mieszkańców”
- Postępowanie rozstrzygnięte zostało
w lipcu, pracami na odcinku 4233 m zajmie
się firma Lonex z Płocka. Umowa opiewa
na 2.178.000 zł, prace mają się zakończyć
do 15.12.2018 r.
W dniu 08.08.2018r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa ul. Stepowej w Nowym
Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej
do Zagłoby oraz etap II od ul. Szlacheckiej
w kierunku jaru rzeki Rosicy) – Rozwój infrastruktury drogowej” - Zakres I z Etapu II.
Przewidziany zakres I obejmuje budowę
sieci kanalizacji deszczowej na odcinku
730 m wraz z wylotem do rzeki Rosicy.
Zakres zadania obejmuje również
rozpoczęcie budowy nawierzchni ul.
Stepowej na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Szlachecką do ul. Podbipięty,
odcinek o długości 265 m. Otwarcie ofert
zostało przewidziane 28.08.2018 r.
ms

samorząd
informacje
z gminy 7

Mirosław nocą

Placu budwy sali sportowej w Liszynie

Nowa przepompownia ścieków na dolnym Słupnie

Nowe lampy uliczne w ul. Brzozowej w Słupnie

Oświetlenie w ul. Uroczej w Słupnie

Nowa droga w Rydzynie w kierunku Płocka

Nowoczesny wielofunkcyjny ciągnik zakupiony przez gminę

aktualności
8 wywiad
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Rozmowa z Piotrem Węglińskim, radnym Rady Gminy ze Słupna

Zrealizowałem swój program wyborczy
20 sierpnia minął rok od historycznych przedterminowych wyborów do
Rady Gminy w Słupnie, które były pokłosiem skutecznego wcześniejszego
referendum. Jak Pan wspomina tamten burzliwy okres w gminie? Dlaczego Pan zdecydował się wówczas kandydować na radnego?
Okres ten, wbrew pozorom, wspominam dobrze, chociaż działo się wówczas w naszej gminie bardzo dużo, nie
zawsze dobrego. Referendum w sprawie
odwołania Rady Gminy przed terminem,
jakiego byliśmy świadkami i uczestnikami było wydarzeniem dużym nie tylko
lokalnym, ale także w skali krajowej.
Przy okazji należą się podziękowania
radnemu Pawłowi Baranowskiemu, który był pełnomocnikiem inicjatora referendum, czyli społeczeństwa oraz pani
Halinie Ludwiczak. Niemniej jednak był
to trudny okres dla samorządu gminy,
szczególnie dla wójta Marcina Zawadki, jak i dla mnie osobiście też, bo również byłem atakowany i szkalowany na
różnych portalach społecznościowych.
Prywatnie dla mnie również był to trudny czas ze względu na chorobę mojego
taty, który długo chorował, a zmarł na
dzień przed moim zaprzysiężeniem na
radnego. Było to dla mnie bardzo ciężkie
przeżycie.
Śledziłem z uwagą to, co się wcześniej działo w gminie, zwłaszcza przez
ostatnie pół roku przed referendum.
Tak nie powinno być, żeby Rada Gminy robiła wszystko przeciwko wójtowi.
Nie na tym polega samorząd, dlatego
też zdecydowałem się kandydować
na radnego ze Stowarzyszenia Nasza
Gmina Słupno.
Jest Pan nowym radnym, ale zasiada
już rok w Radzie Gminy, więc można
pokusić się o pierwsze podsumowania.

Czy tak sobie Pan wyobrażał pracę radnego i samorządu gminnego?
Nie do końca tak sobie wyobrażałem
pracę radnego. Nie polega ona tylko na
udziale w sesjach i w komisjach, ale trwa
cały miesiąc. Polega na rozwiązywaniu
problemów mieszkańców, nawet tych
najbardziej błahych. Nie jest to wcale takie łatwe, jak się wydaje komuś, kto na
to patrzy z boku. Nawet błahe problemy
wymagają często szybkiej interwencji.
Do tego potrzebna jest dobra współpraca z Urzędem Gminy, z wójtem, z naczelnikami wydziałów. To jest podstawa do wspólnego sukcesu i osiągnięcia
założonych celów i zadań. Tylko dzięki
temu można realizować swój założony
program wyborczy.
Jak się układa współpraca z wójtem i pozostałymi radnymi? Czy często dochodzi
do sporów, rozbieżności interesów?
Nie narzekam. Uważam, że wspólna praca
nam się układa bardzo dobrze. Może wielkich sporów nie ma, ale każdy z nas jest
inną osobą i zawsze będą się pojawiać różnice zdań i to jest normlane. Po to się jednak spotykamy, żeby sobie sporne sprawy wyjaśniać i dochodzić do kompromisu
oraz wypracowywać wspólne stanowiska.
Obecna kadencja będzie trwać tylko
nieco ponad rok. Co przez ten krótki
czas udało się zrobić w Pana okręgu
wyborczym, czyli na górnym Słupnie,
z czego będą Pana rozliczać wyborcy?
Ja nie zakładałem sobie dużo przed
wyborami, nie miałem wygórowanych
celów, bo wiedziałem, że rok czasu
to jest bardzo mało na realizację programu wyborczego. Wszystko, co się
robi w gminie wymaga dokumentacji, projektów, pozwoleń, co się wiąże
z czasem, zazwyczaj trwa to około pół
roku. Dopiero potem jest wykonanie,
które często zajmuje mniej czasu niż

same procedury papierowe. Mój program wyborczy zawierał właściwie trzy
punkty, czyli budowę placu zabaw na
górnym Słupnie, poprawę komunikacji publicznej i poprawę infrastruktury
drogowej. Mogę powiedzieć z pełną
odpowiedzialnością, że swój program
wyborczy zrealizowałem praktycznie
w stu procentach. Plac zabaw powstał
bardzo szybko, zakupiliśmy działkę,
dzięki wójtowi i decyzji moich koleżanek
i kolegów z rady. Stan dróg się poprawił. Teraz właśnie kładziemy destrukt,
chociaż musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że wszystkich ulic w rok nie da
się zrobić. Kolejne będę robione w przyszłej kadencji. W przypadku komunikacji miejskiej wiele cierpkich słów padło,
kiedy został wycofany autobus linii 115
z górnego Słupna, a wprowadzona linia
130 Komunikacji Miejskiej. Okazało się,
że to był dobry ruch. Widzimy teraz, co
się dzieje z Mobilisem, który dziś jeździ,
a jutro nie wiadomo, co może być. Nasza
gmina jest w dobrej sytuacji, bo mamy
umowy podpisane, ale nie wiadomo, co
będzie w przyszłości, czy firma Mobilis
będzie w ogóle istnieć?
Poza tym rozstrzygnięty jest już przetarg na budowę ulicy Klonowej wraz
z chodnikiem, który poprawi również
bezpieczeństwo w tym miejscu. Chodnik jest tam bardzo potrzebny. Podsumowując: budowa placu zabaw, ulica
Klonowa, komunikacja autobusowa,
destrukt na ulicach to jest i tak dużo jak
na jeden rok, moim zdaniem.
Jakie są Pana plany na przyszłość, co
jest do zrobienia już w przyszłej kadencji samorządu?
W moim okręgu wyborczym to jest dalsza modernizacja dróg. Ulice: Cedrowa,
Leszczynowa, Jarzębinowa, Źródlana,
Słoneczna i przyległe do nich. Popra-

Piotr Węgliński (z prawej) wspólnie z koleżankami i kolegami z Rady Gminy jest zawsze tam, gdzie coś ważnego dzieje się w gminie.

Piotr Węgliński

wa oświetlenia ulicznego, rozbudowa
kanalizacji. Z tym, że aby zrobić drogę
trzeba najpierw wybudować kanalizację,
żeby dwa razy nie kopać w tym samym
miejscu. Tak, więc będzie taka kolejność,
najpierw kanalizacja, potem droga. Nasze osiedle rozbudowuje się w bardzo
szybkim tempie, a domów i mieszkańców przybywa z roku na rok.
Może w tym miejscu jeszcze wrócę na
chwilę do naszego placu zabaw, bo słychać było też głosy, że on tam bardzo
nie jest potrzebny. Nic bardziej mylnego.
Idąc na spacer widzę, że często ten plac
jest zapełniony całkowicie przez dzieci.
Serce mi rośnie, że on powstał z mojej
inicjatywy. Plac zabaw w ogóle pokazał
jak bardzo dużo jest dzieci na naszym
osiedlu, które są przecież przyszłością
tej gminy. Będą chciał, aby ten plac zbaw
został jeszcze bardziej rozbudowany,
żeby pojawiło się więcej zabawek dla
najmłodszych maluchów. O dzieci musimy dbać od samego początku, żeby
nam w późniejszych latach nie wyfrunęły z tego gminnego gniazdka, bo tutaj mają wszystko zapewnione: bliskość
miasta, dobre położenie, należytą infrastrukturę. Można tutaj żyć spokojnie
i nie martwić się o przyszłość.
Rozumiem, że Pan radny będzie startował w nadchodzących wyborach samorządowych?
Tak, zmierzam ponownie ubiegać się
o mandat radnego. Przypomnę, że ja
w Słupnie mieszkam dopiero trzy lata,
tym bardziej chciałem podziękować
przy okazji moim wyborcom, za okazane zaufanie w poprzednich wyborach,
którego nie zawiodłem. Taką mam nadzieję. Mam dalekosiężne plany i program wyborczy, który chcę realizować
w przyszłej kadencji, jeśli mieszkańcy
ponownie obdarzą mnie zaufaniem.
Papier wszystko przyjmie, ale ja jestem
takim człowiekiem, który wywiązuje się
ze swoich obietnic, więc nie chcę rzucać
słów na wiatr. Nie obiecywałem dużo
rok temu, bo wiedziałem, ile i co można zrobić w okresie rocznej kadencji. I to
wszystko się udało zrealizować. Wierzę,
że teraz będzie podobnie.
Jak sam Pan powiedział, mieszka od
niedawna w gminie Słupno, stąd też

jest Pan stosunkowo mało znaną osobą w całej gminie. Czy może się Pan
bliżej przedstawić mieszkańcom gminy spoza swojego okręgu wyborczego.
Rodzina, praca, zamiłowania itd.?
Tak jak wspomniałem, mieszkam
w Słupnie od trzech lat, a po dwóch
latach zostałem wybrany do Rady Gminy. Moja rodzina to żona Karolina, dwie
córki, Wiktoria i Magdalena. Prowadzę
gospodarstwo rolne w gminie Mała
Wieś oraz działalność gospodarczą zarejestrowaną w Słupnie i tutaj płacę
podatki. Jestem społecznikiem, lubię
pracować społecznie na rzecz lokalnego
środowiska, co zajmuje mi sporo czasu.
Poza tym interesuję się, jak większość
mężczyzn, sportem, piłką nożną, jeżdżę
rowerem, pływam.
W nadchodzących wyborach będziemy wybierać nie tylko radnych, ale
i wójta gminy. Czy Pana zdaniem będzie duży wysyp kandydatów i czy
może dojść do niespodzianki?
Okres wyborów będzie na pewno bardzo trudny dla wszystkich. Z pewnością
znowu uruchomione będą portale społecznościowe i zacznie się szkalowanie
w internecie. Ja nie zamierzam brać
w tym udziału, liczę na rozsądek i rzetelną ocenę mieszkańców. Wszystko w ich
rękach, a każdy ma jeden swój głos.
W mojej ocenie będzie sporo kandydatów, zarówno na wójta, jak i na radnych.
Trudno przewidzieć czy będą jakieś
niespodzianki. Na pewno wielką niespodzianką była wygrana w wyborach
na wójta, po tylu latach rządów jednej
opcji, Marcina Zawadki. Niespodzianką było referendum w naszej gminie.
A czy teraz będą? Jak wspomniałem,
mieszkam tutaj dopiero od trzech lat,
ale widzę jak ta gmina się rozwija, jak
dużo się robi dla mieszkańców. Marcin
Zawadka miał trzy bardzo trudne lata.
Teraz może odetchnąć pełną piersią
i realizować swój program. Z nową
Radą Gminy na pewno mu się pracuje
przyjemniej i lżej, bo ma w nas oparcie,
a my w nim. Liczę na rozsądek i mądrość wyborców i większych niespodzianek nie przewiduję.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski
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LUDZIE Z PASJĄ: KAZIMIERZ SZURGOCIŃSKI

Ptasi król ze Słupna

Świergot ptaków to znak rozpoznawczy
na posesji Kazimierza Szurgocińskiego
ze Słupna. Z 70. dzióbków kanarków,
amadyn, czyży wydobywają się ciągłe
poćwierkiwania i trele. To samce zalecają się do samiczek, matki nawołują
młode, czy ojcowie uczą śpiewów swoje potomstwo. Jednym zdaniem ptasia
społeczność żyje swoim życiem. – Czasem ptaki zachowują się jak ludzie –
tłumaczy pan Kazimierz. Rozumie całą
tę mowę. Ma ogromne doświadczenie.
Przez blisko 50 lat fascynuje go awifauna, szczególnie ta hodowana pod własnym dachem.
- Miałem 23 lata, gdy u kolegi na ogródku działkowym usłyszałem głosy jakichś ptaków. Mieszkałem wtedy w Kotlinie Kłodzkiej. Zastanawiałem się, czy
to kurczaki. Okazało się, że to jednak
kanarki – z rozbawieniem opowiada pan
Kazimierz.
To pierwsze spotkanie wywarło na nim
taki wpływ, że szybko sprawił sobie kanarka do domu. Ptaszyna siedziała jak
zaklęta w klatce. O żadnych śpiewach
nie było mowy.
- Pomyślałem, że mój kanarek jest może
jakiś wybrakowany… Zadomowił się
jednak w moim rodzinnym domu i nie
zwracaliśmy uwagi na jego milczenie.
Pewnego dnia puściłem z gramofonu
piosenkę „Mała błękitna chusteczka”,
w której sporo było pogwizdywań. I nagle słyszę, że tych gwizdów jest coraz
więcej i dochodzą z klatki. Mój kanarek
zaczął w końcu śpiewać. Dorósł do tego
– opowiada pan Kazimierz.
Tak na dobre rozpoczęła się jego pasja.
W mieszkaniu w Kotlinie Kłodzkiej pojawiały się kolejne ptaki. Ale dopiero
po przeprowadzce do Słupna ptasie stado się rozrosło do kilkudziesięciu sztuk.
Ptasie piękności
Obok kanarków w zbiorach pana Kazimierza są również gile meksykańskie
zwane też dziwonią ogrodową. Samiczka jest szara, z wyglądu trochę wróblowata. Samiec ma różowy brzuszek.
Czyża wenezuelskiego rozpoznać można go po czerwonych piórach i czarnej
główce. Ptasie piękności to z całą pewnością australijskie amadyny wspaniałe
z tęczowymi kolorami piór od zielonych,
przez czerwone po niebieskie. Ważny

jest u nich kolor głowy i piersi. Po tym
są rozróżniane odmiany np. amadyna
czerwonogłowa fioletowopierśna.
Kiedy jest ciepło ptaki mieszkają w wolierze wychodzącej na ogród, a ptasie
trele rozchodzą się na całą okolicę zza
zielonego płotu z hortensji. Sąsiedzi nie
narzekają. Jest w okolicy wielu fanów
tych ptasich koncertów.
Zimą ptaki przenoszone są do klatek
pod dach. Ptasie kwatery zajmują całe
ściany garażu. Po środku pomieszczenia
stoi leżak. Można się położyć i relaksować przy ptasich śpiewach. Dla pana Kazimierza to idealny wypoczynek.
U kanarków jak u ludzi
- Wcześniej kanarki trzymałem w domu
w piwnicy. Teraz mają warunki luksusowe – cieszy się pan Kazimierz. Przyroda
zawsze go pociągała. W młodości brał
magnetofon kasetowy, chodził nad stawy i do lasu, by nagrywać rechot żab czy
właśnie ptasie odgłosy. Obok ptaków
w jego domu zawsze były psy, no i kot
miał chrapkę na kanarki.
- Codziennie przynosił do domu a to
ptaszka, a to zajączka, czy motyla.
Bałem się o moje ptaki. Coś trzeba
było zrobić. Postawiłem klatkę z kanarkiem koło kota i mówię do niego
groźnie „nie wolno”, nie ruszaj”. Na
początku kot był w ciągłej gotowości
do ataku. Kanarek mocno przeżywał
widok drapieżnika zza prętów. Czuwałem nad sytuacją i udało się. Kot
przestał zwracać uwagę na moje ptaki
– opowiada pan Kazimierz.
Jak je rozróżnia? Każdy ptak jest
obrączkowany. Pan Kazimierz prowadzi też specjalny dziennik. Czytamy w nim „sprawdziłem cztery jajka
u czyży ognistych. wszystkie są zalężone”. Obrączki zamawia z reguły
jesienią. Mają swoje kolory, a także
oznaczenia oznaczające kraj, z którego
pochodzą ptaki i sygnatury hodowcy.
W ubiegłym roku obowiązywały obrączki niebieskie, w tym roku są czerwone,
w przyszłym będą czarne. Co 5 lat ta
gama kolorystyczna się powtarza. To
spore ułatwienie dla hodowcy. Do tego
są jeszcze obrączki zaciskowe, które zakłada się, gdy młody ptak zaczyna śpiewać. To oznacza, że mamy do czynienia
z samcem. Samice tylko kwilą.

- Potem patrzę na obrączkę i wiem
z jakiej rodziny jest ptak. To pomaga mi
łączyć pary, by uzyskać jak najlepsze
potomstwo. Amadyny są wierne swoim
partnerom przez całe życie. A wśród kanarków jest jak wśród ludzi. Mogą mieć
kilku partnerów. Chociaż miałem kiedyś
taką sytuację z dwoma kanarzycami i kanarkiem. Jedna kanarzyca z samczykiem
zniosła jajka. Ale jak on śpiewał, to ta
druga bardzo na niego reagowała. Pomyślałem, że połączę je. Gdy wrócił do swojej pierwszej partnerki, ta nie darowała
mu zdrady. Pióra fruwały po klatce. Taką
mu zrobiła awanturę. Taka była zazdrosna – opowiada pan Kazimierz.
Nie tylko króliki lubią marchewkę
Kanarek żyje 13 – 14 lat. Może mieć 3 –
4 razy młode w ciągu roku. Za każdym
razem kanarzyca może złożyć od 3 do
8 jaj. Po 14 dniach wykluwają się młode. Hodowcy mają sposoby, by pisklęta
pojawiły się w jednym czasie i miały
równe szanse na wykarmienie przez rodziców. Pomagają w tym sztuczne jajka, które hodowcy podkładają samicom
do gniazd. Młode kanarki rosną bardzo
szybko. Po 18 dniach osiągają wielkość
dorosłego ptaka. W tym czasie ważna
jest dieta. Pan Kazimierz dokarmia swoje stadko. Żeby kanarki były bardziej
pomarańczowe - z czego słynie tzw.
odmiana czerwona - muszą mieć dobre
geny, ale potrzebny jest też odpowiedni
pokarm. Dlatego młode dostają marchewkę z jajkiem. Dzięki marchewce wytwarza się więcej melatoniny, a białko
jajka kurzego zastępuje owady. Do tego
ptaki chętnie zajadają się makiem i bułką tartą. Pan Kazimierz zbiera też dla
nich mlecze i młody niedojrzały owies.
Obecnie w sklepach można znaleźć sporo rzeczy typu specjalistyczne mieszanki witaminowe dla ptaków. W internecie
hodowcy wymieniają się informacjami
na temat chorób czy zachowań ptaków.
To na pewno pomaga.
– Kiedyś też trzeba było sobie radzić,
było też więcej wymogów. W latach
70. jako jedyny z Płocka należałem do
Polskiego Związku Hodowców Kanarków. Obowiązywały legitymacje, dwóch
wprowadzających do organizacji, ptaki
trzeba było kupować od sprawdzonych
hodowców – wspomina pan Kazimierz.

Czasy się zmieniły, jego pasja przetrwała. Podobnie jak wiele kontaktów.
Do dziś wymienia się ptakami z innymi
hodowcami. Czasami je sprzedaje, a czasami daje w prezencie. Jego pasja daje
mu ciągły kontakt z ludźmi z całego
kraju i nie tylko. Nawiązuje wiele przyjaźni, a do tego czas na emeryturze mija
błyskawicznie i ciekawie.
Cisza przed wybuchem metanu
Nie bez powodu największe hodowlane
tradycje są na Śląsku.
- Kanarki mają bardzo czuły zmysł
węchu. Górnicy dawniej zabierali je do
kopalni. Gdy kanarki przestawały śpiewać, wiedzieli, że istnieje zagrożenie
wybuchu metanu. Nie było wtedy specjalistycznych mierników – opowiada
pan Kazimierz.
Warto też dodać, że kanarki są stosunkowo od niedawna w naszych domach.
Z Wysp Kanaryjskich przyfrunęły pod
polskie dachy mieszkań dopiero jakieś
200-300 lat temu.
Dziś dzielimy je na kanarki śpiewające,
kolorowe i kształtne. Co ciekawe, wśród
śpiewających nie każdy kanarek śpiewa. Jak u ludzi, jeden to robi lepiej, drugi gorzej.
Jeśli śpiewa, to najlepiej gdy tęskni, bo nie
widzi samicy – opowiada pan Kazimierz.
Cieszy go, że jest następczyni do prze-

jęcia jego pasji. To kilkuletnia wnuczka
Hania, która z chęcią pomaga dziadkowi
przy jego menażerii. Co ciekawe, ptaszki
bardzo pomogły małej dziewczynce odnaleźć się w Słupnie.
- Moja wnusia chodziła do przedszkola
w Płocku. Szkołę rozpoczęła w Słupnie. Długo nie mogła znaleźć przyjaciół
w klasie. Myśleliśmy nawet żeby przenieść ją do innej szkoły. Kiedyś wychowawczyni zagadnęła mnie, że Hania
dużo opowiadała jej o kanarkach. Zaprosiła mnie do szkoły na lekcję. Opowiadałem dzieciom o ptaszkach, a Hania pokazywała je dzieciom w klatkach. Od tej
pory problem zniknął. Ptaszki pomogły
przełamać lody z rówieśnikami i Hania
dziś ma w szkole wiele koleżanek i kolegów – wspomina pan Kazimierz.
Z dumą prezentuje swoje zbiory. Nie
zamieniłby ich na żadne gołębie, które
również są popularne wśród hodowców.
Nie brakuje też dzikich ptaków pięknie
śpiewających w okolicy… - W Polsce nie
można łapać, hodować czy sprzedawać
dzikich śpiewających szczygłów, makolągw, dziwonii – przypomina hodowca
ze Słupna. Ma swoje stado, które od lat
daje mu wiele satysfakcji, radości i wrażeń. To w zupełności wystarcza…
Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska
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CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW

Kulinarne spotkanie
integracyjne
W sobotę 18 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Cekanowie odbyło
się cykliczne spotkanie integracyjne
połączone ze wspólnym gotowaniem.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu
Centrum Aktywizacji Seniorów i przeznaczone było dla mieszkańców Gminy
Słupno. Podczas spotkania omawiano

plany seniorów na wrzesień i październik. Już 1 września seniorzy z terenu Gminy Słupno uczestniczyć będą w pikniku
w Soczewce, następnie 14 września udadzą się na wycieczkę do Kazimierza nad
Wisłą, a w październiku czeka ich kolejna
już edycja Balu Seniora.
(a)

Narodowe Czytanie w Słupnie
Tegoroczna akcja Narodowego Czytania
pod patronatem pary prezydenckiej ma
szczególne znaczenie bowiem przypada w 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości. Lekturą w tym rok jest
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy na Narodowe Czytanie do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Słupnie 7 września
(godz.11.00) z udziałem wójta Marcina
Zawadki oraz zaproszonych gości.
„W trwającym roku stulecia odzyskania
niepodległości pragnę zaprosić Polaków
do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna
lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się

do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo
zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja,
oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też
formą uczczenia jubileuszu”. – czytamy
na stronie internetowej Prezydenta RP
Andrzeja Dudy.
„Przedwiośnie” to ostatnia powieść
Stefana Żeromskiego, która została
opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na
entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale
także na błędy i zaniechania.
(a)

Dla seniorów i bezrobotnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje obecnie trzy duże projekty
unijne, których celem jest wsparcie
dla osób starszych, niesamodzielnych
oraz bezrobotnych.
Centrum Aktywizacji Seniorów. Pierwsza edycja projektu będzie trwać do końca września tego roku. Od 1 października
realizowana będzie II edycja projektu. Od
tego dnia będzie prowadzony nabór seniorów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach
CAS tj. skorzystać z zajęć usprawniających, zajęć nordic walking, konsultacji
z lekarzem geriatrą, a także uczestniczyć
w zajęciach integracyjnych połączonych
ze wspólnym gotowaniem. Do dyspozycji
mieszkańców nadal pozostaje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Klub Integracji Społecznej w Gminie
Słupno. Pierwsza edycja projektu trwa
od maja tego roku do 30.04.2019 r. Druga
edycja będzie realizowana od 1 maja 2019
roku do 30.04.2020 r. Projekt przeznaczony jest dla 40. osób bezrobotnych z terenu Gminy Słupno. Obecnie uczestnicy
pierwszej edycji skorzystali ze wsparcia
doradcy zawodowego. Od września rozpoczną się treningi a następnie indywidualne szkolenia zawodowe.
SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno
– komunikacyjnych. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto
Płock i przeznaczony będzie dla osób
starszych i niesamodzielnych a także
ich opiekunów. W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
usługi opiekuńcze; usługi rehabilitanta
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, usługi będą świadczone również
w miejscu zamieszkania); poradnictwo

Na zajęciach w Centrum Aktywizacji Seniorów

psychologiczne (wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych); dogoterapia i terapia społeczna;
poradnictwo psychiatryczne.
Jednocześnie zostaną wdrożone innowacyjne nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne - usługa
teleopieki. Kluczowe w tej usłudze jest
udostępnienie podopiecznym urządzeń
mobilnych z osobistym nadajnikiem
umożliwiającym bezpośredni dostęp do
wezwania, zapewnienie całodobowego
dyżuru pracownika w Centrum Teleopieki oraz gotowości do natychmiastowej

interwencji po otrzymaniu sygnału alarmowego. Urządzenia mobilne pozwolą na połączenie się z całodobowym
Centrum Teleopieki za pomocą jednego
przycisku. Centrum – w zależności od sytuacji, będzie zawiadamiało odpowiednie
służby, rodzinę, czy pracownika pomocy
społecznej. Urządzenia wyposażone
będą w system GSM z kartą SIM podlegające lokalizacji sieciowej, co umożliwi
precyzyjne określenie miejsca pobytu
użytkownika. Nabór do projektu prowadzony będzie od 1 września 2018 roku.
(a)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

Odpust w Miszewku
15 sierpnia parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim obchodziła odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – patronki kościoła.
W tym roku parafia gościła także relikwie i obraz św. Stanisława Kostki.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się
już 14 sierpnia wieczorem od przywitania
relikwii i obrazu św. Stanisława Kostki.
Potem była procesja do kościoła, nabożeństwo, Apel Jasnogórski oraz nocne
czuwanie i trzymanie straży nocnej.
Główne uroczystości odpustowe odbyły się we środę 15 sierpnia podczas sumy
w samo południe. Nabożeństwo odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof
Świerczyński – dyrektor Katolickiego
Radia Diecezji Płockiej.

POMOC SPOŁECZNA

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to popularne święto w polskiej tradycji zwane świętem Matki Boskiej Zielnej.
Połowa sierpnia to czas zbiorów owoców
i warzyw, żniw oraz pierwszych dożynek.
Dlatego w tym dniu święci się kwiaty,
zboża, zioła i warzywa. W Miszewku
Strzałkowskim okolicznościowe wianuszki
z kwiatów, ziół i zbóż, przygotowane przez
gospodynie ze stowarzyszenia „Anielski
Kredens” z Rogozina można było kupić
bezpośrednio przed kościołem.
Odpust parafialny to także nieodłączne
stragany przy kościele, które ustawiano
od rana, oblegane głównie przez dzieci,
gdzie można nabyć obwarzanki i przysłowiowe koguciki na drucikach.
aw

Nowe kryteria przyznawania
świadczeń socjalnych
Z dniem 1 października 2018r. wchodzi
w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Nowe kryteria będą wynosić: 701 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz 528
zł dla osoby w rodzinie (przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny
stanowi iloczyn kwoty 528 zł oraz liczby
członków rodziny).
Jednocześnie zmianie ulegnie kwota zasiłku stałego oraz kwota dochody z 1 ha
przeliczeniowego: 645,00 zł maksymalna
kwota zasiłku stałego i 308,00 zł kwota
dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
W Gminie Słupno pozostają w mocy
uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku
celowego z pomocy społecznej. Radni
na wniosek wójta podwyższyli kwotę kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie i dla osoby samotnie gospodarującej do wysokości 150 procent, co
sprawiło, że więcej osób może skorzystać z pomocy społecznej.
Zatem kryterium dochodowe w Gminie
Słupno wynosić będzie: 1051,50 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz
792 zł dla osoby w rodzinie (przy czym
kryterium dochodowe w przypadku ro-

dziny stanowi iloczyn kwoty 792 zł oraz
liczby członków rodziny).
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany
w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej trwa obecnie okres świadczeniowy. Do połowy sierpnia wpłynęło
614 wniosków na świadczenie „Dobry
start” (300+) – 883 dzieci oraz 328
wniosków na świadczenie wychowawcze (500+).
Przypominamy że wnioski można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Słupnie, ul. Warszawska 26 a, 09-472
Słupno, od poniedziałku do piątku.
(a)
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STRAŻACKA WYCIECZKA

Młodzi strażacy w Muzeum Powstania Warszawskiego
Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka,
doceniając pasję i zaangażowanie najmłodszych strażaków, zaprosił Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Słupno na wycieczkę do Warszawy.
22 sierpnia kilkanaście osób wraz z opiekunami skorzystało z bezpłatnego, atrakcyjnego wyjazdu do Muzeum Powstania
Warszawskiego w Warszawie. Dzieci
zwiedziły placówkę z przewodnikiem, mogły zobaczyć m.in. replikę samolotu Liberator w skali 1:1, maszyny drukarskie
a także choć na chwilę wcielenia się
w rolę powstańca, pokonując w ciemnościach odcinek kanału. Podczas zwiedzania przewodnik wielokrotnie podkreślał

rolę najmłodszych uczestników powstania - kilkunastoletnich chłopców, którzy
pełnili służbę jako łącznicy, przewodnicy
w kanałach, niszczyli butelkami z benzyną
niemieckie czołgi, walczyli na barykadach.
„Mamy być dumni, że jesteśmy Polakami”
– podkreślał przewodnik.
Po dwóch godzinach edukacyjnych odwiedzin w Muzeum Powstania Warszawskiego przyszła kolej na nieco rozrywki.
Młodzi strażacy bawili się bowiem w parku trampolin. Pod okiem instruktorów na
specjalnych torach przeszkód sprawdzili
swoje umiejętności akrobatyczne, łącząc
sport ze świetną zabawą.
pr

Reklama

Ogłoszenia płatne

12 samorząd
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Vademecum wyborcy Gminy Słupno
14 sierpnia w Dzienniku Ustaw
zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic oraz wyborów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Zgodnie z tym
rozporządzeniem pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21
października br., natomiast druga
tura tych wyborów przypadnie dwa
tygodnie później w niedzielę, 4 listopada br. Głosowanie odbywać się
będzie w dziesięciu lokalach obwodowych komisji wyborczych między
godziną 7 a 21.

Kalendarz wyborczy
Załącznikiem do rozporządzenia jest
kalendarz wyborczy, który określa terminy wykonywania poszczególnych
czynności wyborczych. Zgodnie z kalendarzem do 27 sierpnia 2018 roku należało podać do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych, ich
granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej. Tego
dnia minął też termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego.
6 września upływa czas na zgłaszanie
komisarzom wyborczym kandydatów
na członków terytorialnych komisji

wyborczych. Do 16 września (do godz.
24) należy zgłosić listę kandydatów na
radnych, odrębnie dla każdego okręgu
wyborczego dla wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy. Z kolei
do 21 września należy podać do publicznej wiadomości informację o numerach
granic i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.
Tego dnia mija też termin zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych.

Zmiany, zmiany…
W porównaniu do lat ubiegłych wybory
samorządowe będą się znacząco różnić.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: wprowadzenie dwukadencyjności
burmistrzów, wójtów i prezydentów
miast; ograniczenie jednomandatowych
okręgów wyborczych do gmin do 20
tys. mieszkańców; wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat
(to dlatego wybory będą się odbywały
co 5 lat); nowe rodzaje komisji obwodowych – od wyborów 2018 funkcjonować będą dwie komisje – jedna
organizuje głosowanie, druga jest
odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania; wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.
W październikowych wyborach samo-

rządowych wyborcy w Gminie Słupno
otrzymają zestaw kart, na których oddadzą głos na kandydata do: rady gminy,
rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego
oraz pełnienia funkcji jednoosobowego
organu władzy wykonawczej, czyli wójta.
Okręgi wyborcze
W gminie Słupno obowiązywać będą
jednomandatowe okręgi wyborcze tj.
kandydat, który uzyska największą
ilość głosów w swoim okręgu wygrywa
i uzyskuje mandat. W Gminie Słupno
liczącej 7659 mieszkańców (stan na 31
grudnia 2017 r.) jest 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których
w każdym okręgu wybierany będzie jeden radny, który uzyska największą ilość
głosów (art.418 §1 Kodeksu wyborcze-

Numery, granice, liczba mieszkańców w okręgu wyborczym oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w Gminie Słupno

Podział Gminy Słupno na okręgi wyborcze

Numer
okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych
w okręgu

1

Bielino, Rydzyno

1

2

Borowiczki-Pieńki ulice: Boczna, Borówkowa, Gajowa, Głęboka, Iglasta, Krakowska, Krzywa, Kupiecka,
Liściasta, Lokalna, Łąkowa, Międzylas, Mokra, Perłowa,
Piastowska, Poddębiec, Pszczela, Słowiańska, Wodna,
Wspólna, Zakątek, Zbożowa

1

3

Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Migdałowa, Miętowa, Pogodna,
Poprzeczna, Przytulna, Radosna, Rodzinna, Rymarska,
Spokojna, Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna

1

4

Wykowo

1

5

Barcikowo, Święcieniec, Ramutowo, Mijakowo

1

6

Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, Sambórz,
Szeligi

1

7

Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław

1

8

Nowe Gulczewo I ulice: Basztowa, Bohuna (od nr 13 do nr
20), Chocimska (od nr 6 do nr 8), Hajduczka, Hetmańska,
Husarska (od nr 1 do nr 4), Kasztelańska, Ketlinga (od nr 8
do nr 19), Kmicica, Rogozińska, Ruciana (od nr 10 do nr 11),
Rycerska, Rzędziana, Senatorska (od nr 2 do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 12), Szlachecka (numery
parzyste od nr 2 do nr 130), Ukryta, Wołodyjowskiego,
Zagłoby

1

9

Nowe Gulczewo II ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 12), Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), Czarnieckiego, Heleny,
Husarska (od nr 5 do nr 14), J. III. Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr 7), Magnacka, Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana (od nr 1 do nr
8), Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do nr 26), Stepowa
(od nr 13 do nr 67), Szlachecka (numery nieparzyste od nr
1 do nr 131), Ułańska, Zbrojowa

1

10

Cekanowo I ulice: Fiołkowa, Królewska, Książęca, Malinowa,
Mazowiecka, Płocka, Polna, Północna, Wiejska, Wiśniowa

1

11

Cekanowo II ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, Chabrowa, Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, Konwaliowa,
Lawendowa, Lazurowa, Leśna, Letnia, Ludowa, Malownicza, Miła, Myśliwska, Orzechowa, Piaskowa, Piesza,
Poziomkowa, Promienna, Rumiankowa, Siewna, Spacerowa, Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa,
Urocza, Ustronie, Zamkowa

1

12

Słupno I ulice: Cedrowa, Cisowa, Do Grodziska, Grabowa,
Gruszkowa, Hiacyntowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa,
Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Księżycowa, Leszczyno1
wa, Magnoliowa, Ogrodowa, Sasanki, Słoneczna, Strażacka,
Wschodnia, Źródlana, Żonkilowa, Żwirowa

13

Słupno II ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, Calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Gryczana, Jaglana,
Jałowcowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jesionowa, Korsarska,
Krucza, Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, Nad Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, Sezamowa, Smocza,
Sokola, Sowia, Śnieżki, Topolowa, Wierzbowa, Wronia,
Zarzeczna, Zielona, Żeglarska, Żurawia

1

14

Słupno III ulice: Aksamitna, Bałkańska, Brzozowa,
Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, Majowa, Makowa,
Miszewska, Piaski, Sosnowa, Studzienna, Świerkowa,
Uskok, Wiosenna, Zaułek, Zielna

1

15

Słupno IV ulice: Akacjowa, Dębowa, Handlowa, Kościelna,
1
Modrzewiowa, Różana, Warszawska, Wrzosowa, Zacisze
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Numery obwodów głosowania, granice, siedziba obwodowej komisji wyborczej, liczba mieszkańców w obwodzie głosowania, nr okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania w Gminie Słupno

Numer
obwodu
głosowania

Granice okręgu wyborczego

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Bielino, Rydzyno
Borowiczki-Pieńki ulice: Boczna, Borówkowa,
Gajowa, Głęboka, Iglasta, Krakowska, Krzywa,
Kupiecka, Liściasta, Lokalna, Łąkowa, Międzylas,
Mokra, Perłowa, Piastowska, Poddębiec, Pszczela,
Słowiańska, Wodna, Wspólna, Zakątek, Zbożowa

Świetlica Wiejska
w Bielinie
Bielino 23
09-410 Płock

Liczba
mieszkańców
w obwodzie
głosowania

1033

Numery
okręgów
wyborczych
w granicach
obwodu
głosowania

1, 2

Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie
ul. Wawrzyńca Sikory
19
09-410 Płock

768

Barcikowo, Święcieniec, Ramutowo, Mijakowo,

Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca
w Święcieńcu
Święcieniec 10A
09-472 Słupno

559

5

Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław

Świetlica Wiejska
w Mirosławiu
Mirosław 23
09-472 Słupno

441

7

5

Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław

PTHT Izobud
Nowe Gulczewo
ul. Ketlinga 19
09-410 Płock

672

8

6

Nowe Gulczewo II ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 12),
Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), Czarnieckiego,
Heleny, Husarska (od nr 5 do nr 14), J. III. Sobieskiego,
J. Wiśniowieckiego, Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr
7), Magnacka, Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana
(od nr 1 do nr 8), Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do nr
26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka (numery
nieparzyste od nr 1 do nr 131), Ułańska, Zbrojowa

Autoserwis Mazowsze
Nowe Gulczewo ul.
Skrzetuskiego 11
09-410 Płock

607

9

2

Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, Jagiellońska,
Królowej Jadwigi, Migdałowa, Miętowa, Pogodna,
Poprzeczna, Przytulna, Radosna, Rodzinna, Rymarska,
Spokojna, Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna
Wykowo

3

4

Cekanowo I ulice: Fiołkowa, Królewska, Książęca,
Malinowa, Mazowiecka, Płocka, Polna, Północna,
Wiejska, Wiśniowa
7

Cekanowo II ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, Chabrowa,
Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, Konwaliowa,
Lawendowa, Lazurowa, Leśna, Letnia, Ludowa,
Malownicza, Miła, Myśliwska, Orzechowa, Piaskowa,
Piesza, Poziomkowa, Promienna, Rumiankowa, Siewna,
Spacerowa, Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa,
Urocza, Ustronie, Zamkowa
Słupno I ulice: Cedrowa, Cisowa, Do Grodziska,
Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, Jarzębinowa,
Jasna, Jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Księżycowa, Leszczynowa, Magnoliowa, Ogrodowa,
Sasanki, Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana,
Żonkilowa, Żwirowa

8

9

Słupno II ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, Calineczki,
Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Gryczana, Jaglana,
Jałowcowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jesionowa, Korsarska,
Krucza, Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, Nad
Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, Sezamowa, Smocza,
Sokola, Sowia, Śnieżki, Topolowa, Wierzbowa, Wronia,
Zarzeczna, Zielona, Żeglarska, Żurawia
Słupno III ulice: Aksamitna, Bałkańska, Brzozowa,
Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, Majowa, Makowa,
Miszewska, Piaski, Sosnowa, Studzienna, Świerkowa,
Uskok, Wiosenna, Zaułek, Zielna
Słupno IV ulice: Akacjowa, Dębowa, Handlowa,
Kościelna, Modrzewiowa, Różana, Warszawska,
Wrzosowa, Zacisze

10

Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany,
Sambórz, Szeligi

3, 4

Gminny Ośrodek
Kultury Słupno z/s
w Cekanowie
ul. Królewska 28a
Cekanowo
09-472 Słupno

967

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Słupnie
ul. Warszawska 26a
09-472 Słupno

1042

12, 13

Urząd Gminy
w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno

969

14, 15

Świetlica Wiejska
w Miszewku
Strzałkowskim
09-472 Słupno

601

10, 11

6

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8A tel. (24) 267-95-82

Podział Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu

Współczynnik
normy
przedstawicielskiej

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców okręgu wg stanu
na dzień
31.12.2017 r.

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

RAZEM

110 408

22,97

23

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie
Powiatowym w Płocku przy ul. Bielskiej 59. tel. (24) 267-68-51
w okręgu wyborczym Nr 4. Z okręgu wyborczego Nr 4 do Rady Powiatu Płockiego
w najbliższych wyborach samorządowych
zostanie wybranych trzech radnych.

go). Warto w tym miejscu przypomnieć
o postanowieniu Komisarza Wyborczego, który w trybie nadzoru zakwestionował dotychczasowy podział gminy
na okręgi wyborcze, a dokładniej jeden
z okręgów – okręg nr 12. W kwietniu br.
wydał postanowienie, w wyniku którego
sołectwo Szeligi (z uwagi na dużą liczbę
mieszkańców sołectwa Słupno) zostało
włączone do okręgu Nr 6 obejmującego
sołectwo Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany oraz Sambórz.

Do Sejmiku Mazowieckiego
Natomiast zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia br.
Województwo Mazowieckie zostało
podzielone na 7 okręgów Wyborczych.
Powiat Płocki znajduje się w okręgu
wyborczym Nr 4. Z okręgu wyborczego Nr 4 do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zostanie wybranych
9 radnych.

W lepszych warunkach
Jeśli chodzi o obwody do głosowania,
czyli miejsca, w których mieszkańcy będą oddawać swój głos to Gmina
Słupno została podzielona na dziesięć
obwodów do głosowania. Zwiększenie
liczby obwodów z uwagi na zwiększenie
liczby komisji poprawi warunki lokalowe,
usprawni przeprowadzenie wyborów
oraz skróci czas liczenia głosów, a także pozwoli gminie dostosować lokale
do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W najbliższych wyborach dla miejscowości Szeligi, Miszewko Strzałkowskie,
Miszewko Stefany oraz Sambórz obwodem do głosowania będzie obwód Nr
10 mieszczący się w Świetlicy Wiejskiej
w Miszewku Strzałkowskim. Natomiast
dla mieszkańców Barcikowa, Święcieńca,
Ramutowa i Mijakowa siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie się mieściła
w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu (obwód Nr 3).

Rejestr wyborców
Na koniec chciałabym zaapelować do
mieszkańców Gminy Słupno, którzy
w ostatnim czasie przeprowadzali się,
zmieniali adres zamieszkania, bądź
zameldowania, aby sprawdzili czy są ujęci
w rejestrze wyborców. Rejestr wyborców
to lista osób z prawem do głosowania
w danej gminie. Jeżeli mamy stałe zameldowanie, to znaczy, że nasze nazwisko
jest w rejestrze wyborców w gminie,
w której jesteśmy zameldowani. Jeśli jednak jesteśmy zameldowani na pobyt czasowy, albo w ogóle nie mamy meldunku,
to nie ma nas w rejestrze wyborców i nie
będziemy mogli głosować w październikowych wyborach. Dlatego aby wziąć
udział w nadchodzących wyborach należy
złożyć do dnia 16 października br. wniosek
o wpisanie do rejestru wyborców.
Wszystkie informacje dotyczące zarządzonych na dzień 21 października
wyborów będą na bieżąco zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Słupno w zakładce wybory samorządowe 2018
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta

Do Rady Powiatu
Jeśli chodzi o wybory radnych powiatowych to zgodnie z uchwałą
Nr 348/XXXVI/2018 Rady Powiatu
w Płocku powiat został podzielony na
sześć okręgów wyborczych. Gmina Słupno znalazła się wraz z Gminą Bodzanów

Podział województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Nr okręgu wyborczego Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Ochota, Mokotów

5

2

Dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Wiochy, Wola, Żoliborz

5

3

Dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe

5

4

Powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz
miasto Płock

9

5

Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom

7

6

Powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miasta Ostrołęka i Siedlce 9

7

Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski-zachodni, wołomiński

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej mieści się w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, w pokoju 143.

11

14 w gminie
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GMINNA OŚWIATA

Stypendia wójta przyznane
Wakacje nie oznaczały tego, że nic nie
działo się w oświacie gminnej. Wyłoniono stypendystów Wójta Gminy
Słupno, czyli szczególnie zdolnych
uczniów, którzy otrzymają finansowe wsparcie. Można jeszcze składać
wnioski o stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Ponadto kolejni
nauczyciele ze szkół i przedszkola uzyskali awanse zawodowe.
Pod koniec lipca komisja stypendialna
w składzie: Agnieszka Ruclak - zastępca wójta, Małgorzata Sawicka – wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz
Agnieszka Biernat - dyrektor Centrum
Usług Wspólnych rozpatrzyła wnioski
o przyznanie stypendiów Wójta Gminy
Słupno dla szczególnie uzdolnionych
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych
i wygaszanych gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy. Stypendium
przeznaczone jest dla uczniów, którzy
uzyskali na świadectwie szkolnym, co
najmniej średnią 5.0 oraz inne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne.
Stypendium w wysokości 150,00 zł dwa
razy w roku szkolnym 2018/2019 (do 30
września 2018 r. i do 31 stycznia 2019 r.)
otrzyma 23 uczniów zamieszkałych na

terenie gminy.
Komisja ustaliła listę uczniów spełniających wymagania formalne, którym
należy przyznać stypendia.
Do 15 września można składać wnioski o stypendia Wójta Gminy Słupno
dla szczególnie uzdolnionych uczniów
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie
Gminy Słupno. O stypendium mogą
ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący w gminie,
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.
Wniosek o przyznanie stypendium
może składać: wychowawca, dyrektor
szkoły, nauczyciel prowadzący, uczeń,
rodzic lub prawny opiekun ucznia, stowarzyszenie, organizacja społeczna
i pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa
szkoły oraz dokumenty potwierdzające
osiągnięcia naukowe. Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie. W minionym
roku szkolnym otrzymywało je pięć
osób. Informacje na temat stypen-

SYSTEM ACADEMICA W SŁUPNIE

Cyfrowa biblioteka

diów można uzyskać pod numerem
telefonu 24-267-95-78.
Wakacje to ważny czas dla nauczycieli, którzy podnosili swoje kwalifikacje
i uzyskali awanse zawodowe. Tym samym kadra pedagogiczna w placówkach
oświatowych na terenie gminy jest coraz
bardziej fachowa, kompetentna i ciągle się
doskonali. Awanse zawodowe uzyskały:

PIŁKARSKIE WAKACJE

Soccer w stolicy i w Zakopanem

miast publikacje z domeny publicznej
oraz licencjonowane są dostępne online bez ograniczeń.
System ACADEMICA oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setek
t ysięc y współczesnych publikacji
naukow ych: ar t ykułów, monografii, podręczników i skryptów; inteligentny sposób wyszukiwania; nieograniczony dostęp do publikacji
niechronionych prawem autorskim;
możliwość rezerwacji w bibliotece
publikacji chronionych prawem autorskim; możliwości tworzenia notatek
oraz importu danych.
Zapraszamy!
(aw)

Kącik czytelniczy w urzędzie
Reklama
Gminna Biblioteka w Słupnie urządziła
dla petentów oraz osób towarzyszących
kącik czytelniczy w Urzędzie Gminy. Dzięki temu można umilić sobie ewentualny
czas oczekiwania na załatwienie sprawy
w urzędzie. Dostępna jest beletrystyka
dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, jak
również literatura popularnonaukowa.
Książki można czytać i przeglądać na
miejscu, jak również wypożyczać do
domu. Chętni mogą przynieść i zostawić
dla kolejnych czytelników, własną, już
przeczytaną i niepotrzebnie zalegającą
w domowej biblioteczce lekturę.
(a)

Joanna Zapendowska (termin egzaminu
wyznaczony na koniec sierpnia)
Szkoła Podstawowa w Słupnie
Awans na nauczyciela kontraktowego –
Adrianna Szostek
Awans na nauczyciela dyplomowanego
- Katarzyna Chmielewska, Aleksandra
Żaczek.
aw

Komisja stypendialna podczas pracy

Młodzi piłkarze z klubu Soccer
Słupno podczas wakacji przebywali w Warszawie i Zakopanem. Klub
wciąż szuka młodych talentów piłkarskich –nabór trwa.
Soccer skupia trzy grupy rocznikowe:
2006/2007, 2010/2011 oraz nową grupę 2012/2013. Futboliści ćwiczą trzy
razy w tygodniu na orlikach w Gulczewie oraz Liszynie.
ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa
wypożyczalnia międzybiblioteczna najnowszych publikacji, książek
i czasopism naukowych dla uczniów,
studentów i pracowników naukowych. System działa już w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Słupnie.
Dzięki cyfrowej bibliotece można za
darmo skorzystać z zasobów Biblioteki Narodowej i wypożyczać wszelkie
publikacji w formie cyfrowej. Wystarczy założyć sobie w naszej bibliotece
indywidualne konto wypożyczeń i zarezerwować sobie terminal na dogodny termin. Na terminalu w bibliotece
można skorzystać z publikacji chronionych prawem autorskim, nato-

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Awans na nauczyciela kontraktowego –
Ilona Konefał – Elgebaly
Przedszkole samorządowe „Niezapominajka”
Awans na nauczyciela kontraktowego
– Aldona Zaborska (termin egzaminu
wyznaczony na koniec sierpnia)
Awans na nauczyciela mianowanego -

W lipcu Soccer brał udział w Warszawie w trzydniowym Turnieju o Puchar
Pamięci Małego Powstańca z okazji
uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W sierpniu młodzi sportowcy przebywali na
zgrupowaniu piłkarskim połączonym
z turniejem w Zakopanem. Od lipca wprowadzono dodatkowe zajęcia
z przygotowania motorycznego, part-

nerem klubu zostało Studio ProForma
- trener Bartosz Dębski.
Soccer prowadzi obecnie nabór do
wszystkich grup, można się zgłaszać:
rocznik 2006/7 - trener Mikołaj Liczkowski, tel.796 446 773, rocznik 2010/11
- trener Arkadiusz Krzemiński, tel.788
478 452, rocznik 2012/13 - trener Artur
Wyczałkowski, tel.606 258 985.
(ms)

w gminie 15

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | wrzesień 2018 ROK

ZDROWIE – PROFILAKTYKA GRYPY

Bezpłatne szczepienia
dla seniorów
24 sierpnia wójt gminy Marcin Zawadka podpisał umowę
z Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina” w sprawie uruchomienia programu profilaktycznych szczepień
przeciw grypie dla mieszkańcówów
Gminy Słupno.
Dzięki dofinansowaniu gminy, seniorzy z terenu Gminy Słupno, którzy
ukończyli 65 rok życia będą mogli
całkowicie za darmo skorzystać ze
szczepień przeciwko grypie. Program

szczepień ruszy 1 września i trwać będzie do 31 października br. Szczepienia
będą się odbywać w Centrum Medycznym „Rodzina”, mieszczącym się przy
ul. Miszewskiej 8a po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel.: (24) 262 28 68.
Szczepienia przeciwko grypie będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń
pacjentów oraz po wypełnieniu na miejscu oświadczenia o miejscu zamieszkania.
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

Wójt Gminy Słupno
zaprasza

SENIORÓW
(OD 65 ROKU ŻYCIA)

z Gminy Słupno

na BEZPŁATNE
szczepienia
przeciw grypie

Umowę podpisali wójt Marcin Zawadka i Bogdan Bartkowski z Centrum
Medycznego RODZINA

Informacje i zapisy do 30 września 2018 r.
pod numerem tel. 24 262 28 68

ULGI DLA TRANSPORTU

Podatkowy raj dla
transportowców
w Słupnie
W Gminie Słupno kolejny rok obowiązują bardzo niskie stawki podatku od
środków transportu, nawet 12 razy niższe niż kwoty maksymalne, które co
roku określa Ministerstwo Finansów.
Podatek od środków transportu to jeden
z wielu podatków lokalnych. Płacą go
właściciele samochodów ciężarowych,
ciągników siodłowych, naczep, autobusów. Roczna dopuszczalna stawka
w Polsce przekracza nawet ponad 2
tys. zł. Ale w Słupnie jest po raz drugi
z rzędu (w 2017 i 2018 r.) zdecydowanie
taniej, nawet kilkunastokrotnie!
Np. w przypadku auta ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 do 12
ton maksymalna stawka Ministerstwa
Finansów to 1640 zł, natomiast w Słupnie opłata to zaledwie 120 zł rocznie. Za
autobus do 22 osób należy zapłacić 252 zł,

a maksymalna stawka to 1937 zł, w przypadku większego autobusu w Słupnie zapłacimy 456 zł, a Ministerstw Finansów
dopuszcza aż ok. 2500 zł.
Znacznie taniej jest również w przypadku opłat za ciągniki siodłowe. Np. przy
masie całkowitej od 12 do 18 ton stawka
w gminie Słupno wynosi 240 zł, a maksymalna, ustalona przez MF – 2.419 zł,
przy masie 18-25 ton to 264 zł, a dopuszczalna to 2.419 zł.
Warto skorzystać z tak preferencyjnych
stawek .które są niezwykle korzystne
zarówno dla przedsiębiorców już działających na terenie gminy Słupno, jak i dla
innych firm, zainteresowanych ofertą.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy
Słupno, Wydział Budżetowo – Księgowy, p. nr 14 a, tel. (24) 24 267-95-79.
ms

16 sport i rekreacja
ZAPRASZAMY DO SEKCJI ROWEROWEJ

Słupno na rowery!
Odbyło się już spotkanie założycielskie oraz pierwsza wspólna wycieczka.
Mowa o nowej sekcji rowerowej, która
powstała przy TKKF Wiślanie Słupno.
Z inicjatywą jej powołania wyszła Zofia
Gajewska, mieszkanka Ramutowa, która z rowerem się nie rozstaje. Jest to jej
sposób na życie, zdrowie i dobry nastój.
Poparcie dla założenia w Słupnie sekcji
rowerzystów znalazła wśród radnych
gminnych – Pawła Baranowskiego oraz
Piotra Węglińskiego, a także wójta Marcina Zawadki, który ze swej rowerowej
pasji od dawna jest w gminie znany.
Dowód? Bierze udział we wszystkich
rowerowych rajdach organizowanych
na terenie gminy. Na dwóch kółkach
przyjeżdża także, na co dzień do pracy.
Efekt wspólnej pasji? W świetlicy wiejskiej w Słupnie spotkało się kilkunastu
rowerowych pasjonatów z terenu gminy,
w tym radni gminni m.in. Anna Zalewska,
Andrzej Pietrzak, Małgorzata Sawicka,
Jarosław Szałkowski. Postanowili, że
spotykać się będą cyklicznie, oczywiście
na rowerowych wypadach. Na początek
zwiedzać będą całą gminę. Jest tu wiele
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KOSZYKÓWKA

„Greensi” wypoczywali przed sezonem

ciekawych miejsc do odkrycia. Rekreacyjnie przyjemny jest szlak biegnący wzdłuż
Wisły, gdzie nie brakuje pięknych krajobrazów. Warto też poznać szlak sakralny
biegnący wzdłuż kościołów. Co jeszcze?
O ciekawych zakątkach nie tylko pod
względem turystycznym, ale też historycznym opowiadać będzie – dla uatrakcyjnienia wypadów – Marek Siwanowicz,
lokalny miłośnik historii. Do grupy dołączył też biegacz, prezes TKKF Wiślanie
– Józef Zalewski.
Są plany, są pomysły na działalność sekcji rowerowej. Za miłośnikami dwóch kółek jest już pierwsza wyprawa rowerowa
do Białobrzegów, w której wzięło udział
kilkunastu miłośników dwóch kółek.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
przyłączenia się do tej rowerowej grupy
zapaleńców. Wiek czy poziom umiejętności jazdy na rowerze nie mają znaczenia.
Zgłoszenia przyjmowane są w klubie
TKKF Wiślanie. O wszystkich planowanych wyprawach sekcji będziemy również informować na stronie Urzędu Gminy Słupno na Facebooku.
BeeS

Zofia Gajewska, pomysłodawczyni sekcji rowerowej ze swoim jednośladem się nie rozstaje

Młodzi koszykarze i koszykarki klubu
Greens Słupno w okresie wakacyjnym
wypoczywali w Kołobrzegu oraz w Wenecji. We wrześniu młodzi sportowcy
wracają na parkiety.
W klubie trenuje ok. 50 dziewcząt
w trzech grupach wiekowych: do lat 10,
12 i 14. W Greens grają także chłopcy –
to ok. 30 osób w dwóch grupach do lat
10 i 12. W minionym sezonie amatorzy
basketu z gminy Słupno rywalizowali
w rozgrywkach Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Dziewczęta zajęły czwarte miejsce w grupie
(U-12), a chłopcy – trzecie miejsce
w grupie FUN (U-11).
W wakacje młodzi sportowcy wypoczywali i ćwiczyli na dwóch obozach.
Około 50 osób z grup starszych w lipcu

pojechało na dziesięciodniowy obóz
sportowo-rekreacyjny do Kołobrzegu.
Wyjazd ten był możliwy m.in. między
dzięki zaangażowaniu wójta i dofinansowania z Gminy Słupno.
Natomiast w sierpniu klub zorganizował
wyjazd do Włoch. Ok. 30 dziewczynek
z najmłodszej grupy, w wieku od lat 4,
wypoczywało sześć dni w Wenecji.
Adepci basketu w połowie września
wrócą do treningów w hali sportowej
w Słupnie, 2-3 razy w tygodniu. Do tego
od listopada dojdą mecze w ramach mazowieckich rozgrywek. Greensi zgłoszą
trzy drużyny: chłopców do lat 12, dziewczęta do lat 13, oraz nowy zespół – dziewczęta do lat 11, które rozpoczną zmagania
ligowe w lutym przyszłego roku.
Obecnie w klubie pracuje trzech trene-

rów, Greens poszukuje szkoleniowca dla
najmłodszej grupy chłopców.
Greensi mają także męski zespół seniorów, który rywalizuje w amatorskiej lidze
ZetGieBe w Płocku. W październiku ruszy kolejna edycja zmagań, klub zaprasza
chętnych do gry, nabór trwa cały czas.
Warto podkreślić, że koszykówki w zabawowej formie uczą się także dzieci z przedszkola Niezapominajka. We
wrześniu trenerzy z Greens prowadzić
będą zajęcia z sześciolatkami w przedszkolnej salce. W koszykarskim przedszkolu weźmie udział ok. 60 maluchów.
Podczas zimowych ferii w 2019 r. młodzi
koszykarze prawdopodobnie odwiedzą
miejscowość Małe Ciche (ok. 50 dzieci)
oraz Austrię (ok. 30 osób).
ms

ŁADOWALI AKUMULATORY NAD MORZEM

Delta Słupno wypoczywała i trenowała nad morzem
Prawie 100 osób z klubu piłkarskiego Delta Słupno spędziło tydzień na
obozie sportowym we Władysławowie. Przed naszymi piłkarzami kolejny długi sezon piłkarski.
GKS Delta obecnie posiada sześć zespo-

łów: seniorów (liga okręgowa) oraz grupy
młodzieżowe, roczniki 2003-2004, 20052006, 2005-2007, 2008-2009, 2010-2011
a także piłkarskie przedszkole Delty
Słupno – rocznik 2011 i młodsi. W drużynie seniorów jest 34 graczy, w rocznikach

młodzieżowych ćwiczy w sumie ok. 180
osób. W klubie pracuje ośmiu trenerów.
W sierpniu 98 osób (młodzi piłkarze oraz
opiekunowie) ćwiczyło i wypoczywało
nad Bałtykiem. Po powrocie futboliści
trenują już na własnym obiekcie w Wy-

kowie, zmodernizowanym niedawno
dzięki Urzędowi Gminy Słupno.
Jeszcze podczas wakacji seniorzy, którzy
trenują trzy razy w tygodniu, rozpoczęli rywalizację w lidze okręgowej oraz w Pucharze Polski. Młodsi piłkarze ćwiczą cztery

razy w tygodni, do tego dochodzą weekendowe mecze. Na najwyższym szczeblu rywalizują chłopcy z roczników 2005-2006,
który w minionym sezonie awansowali do
pierwszej ligi mazowieckiej.
ms

