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Wiosna, gdzieżeś ty?

W

tym wydaniu „Głosu
Słupna” w słowie wstępnym
miało być o mowie nienawiści. Tekst był prawie gotowy, ale ostatecznie wylądował w koszu. Jak tu
pisać o mowie nienawiści w dniu świętego Walentego? Jak tu pisać o mowie
nienawiści, kiedy za oknem coraz cieplej i czekamy aż zacznie przygrzewać
wiosenne słońce, chociaż jeszcze luty.
Ale jakoś tak wiosennie i radośniej
zaczyna się robić dookoła.
Nawet jeden z polityków postanowił w lutym wykorzystać wiosnę i obwieścił „Wiosnę”, która ma
być partią miłości, wszelkiego dobra
i szczęśliwości. Póki co, lider nowej
partii wykluczył z tej miłości kościół
katolicki, ale może im będzie cieplej i wiosenniej, to bardziej kochać
się będziemy wszyscy. Tym bardziej,
że jako tło muzyczne na warszawskim Torwarze, na konwencji partii „Wiosna”, posłużył utwór „Cztery
pory roku” Antonio Vivaldiego, barokowego kompozytora, a przy okazji…
katolickiego duchownego.
Także wiosna zbliża, bo na wiosnę wszyscy jesteśmy szczęśliwszy.
A ta sama pora roku nie jest tylko
wykorzystywana jako temat i pretekst dla polityków, ale i dla wspomnianych duchownych katolickich.
Nie wiem czy Robert Biedroń skorzystał z tej porady, ale to nie kto inny,
jak sam papież Franciszek w listopadzie ubiegłego roku apelował właśnie
do polityków o „wiosnę w polityce”.
Ojciec święty przestrzegał polityków
przed uleganiem pokusie czerpania

osobistych korzyści, klientelizmem,
a także nadmiernym przywiązaniem do władzy, które uniemożliwia zmianę pokoleniową. Przesłanie
jakże ważne i nie dotyczy chyba tylko
samych polityków.
Nie wiemy jeszcze jak wiosna kalendarzowa, ale ta polityczna zapowiada się w tym roku niezwykle
gorąca. Będzie kolejne święto demokracji (jakże lubiane w Słupnie), czyli
wybory do Parlamentu Europejskiego. Uznawane powszechnie za te
mniej ważne, w tym roku mogą mieć
szczególne znaczenie. Gołym okiem
widać, że obecny model Unii Europejskiej zmienia się. Kształt europejskiej federacji dyktowany w dużej
mierze przez wewnętrzne interesy
dwóch głównych graczy, ostatecznie nie sprawdził się, o czym świadczą rosnące notowania eurosceptyków w większości krajów no i oczywiście brexit.
Na szczęście to sami Europejczycy, w tym Polacy, zdecydują o kształcie Unii Europejskiej
na kolejne lata. Czy będzie inaczej,
a Europa pójdzie nową, lepszą drogą,
czy zostanie pod staremu. A wtedy
w dalszym ciągu aktualny będzie
dowcip z mediów społecznościowych,
że pod wpływem alkoholu nie można
kierować samochodem, traktorem,
ani nawet rowerem, ale można kierować Unią Europejską.
Spotkajmy się przy urnach wyborczych na wiosnę!
Andrzej Wiśniewski
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e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy Urzędu Gminy
w Słupnie
poniedziałek
8.00 - 17.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek
8.00 – 15.00
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12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
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774-22-93-320
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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 Gospodarki Komunalnej:
(24) 267 95 73
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i Rozwoju:
(24) 267 95 74
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(24) 267 95 91
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PREZENTY DLA NOWORODKÓW

Gmina wita nowych mieszkańców
Kolorowe ubranka dla maluchów
z logo gminy oraz list gratulacyjny
od wójta Marcina Zawadki otrzymają rodzice dzieci urodzonych
w tym roku i zameldowane w gminie Słupno. Pierwsze wyprawki już
trafiły do nowych obywateli gminy.
Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych momentów w życiu
każdej rodziny i jedno z największych przeżyć każdego człowieka.
To ważny moment także dla wspólnoty, jaką jest gmina – rodzi się
nowy obywatel. Począwszy od tego
roku, każde dziecko urodzone od 1
stycznia 2019 roku i zameldowane
w gminie, otrzyma od władz samorządowych upominek – body (dwie
pary, na długi i krótki rękaw) opatrzone herbem gminy i podpisem
„GMINA SŁUPNO. Jesteś u siebie”

oraz list gratulacyjny dla rodziców
od wójta Marcina Zawadki. Pierwsze komplety dla dzieci urodzonych
w styczniu i w pierwszej połowie
lutego już trafiły już do rodziców.
„Mając na uwadze rodzicielski
trud, z mojej strony pragnę zapewnić, że Gmina Słupno dokłada wszelkich starań, aby „nasze”
dzieci miały najlepsze
warunki do wychowania,
zabawy i edukacji w miejscu zamieszkania. Dbałość
o najmłodszych mieszkańców jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki samorządowej gminy”
– czytamy w liście wójta do
rodziców.
Co ciekawe, początek roku
należy wybitnie do dziew-

czynek. Na dziesięcioro urodzonych oraz zameldowanych w gminie
dzieci, jest tylko jeden to chłopiec,
a pozostałe to dziewczynki. Mało
tego, w Nowym Gulczewie, w styczniu na świat przyszły bliźniaczki.
Wszystkim szczęśliwym rodzicom
gratulujemy! (aw)

IV SESJA RADY GMINY W SŁUPNIE

Stawki za wodę i ścieki po nowemu
25 stycznia odbyła się IV sesja Rady
Gminy w Słupnie. Najważniejszymi
punktami obrad było uchwalenie nowych stawek za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz ustalenie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka
w gminnym żłobku.
Posiedzenie rozpoczęło się od
minuty ciszy dla uczczenia pamięci
tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Rada
Gminy niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym) uchwaliła nowe stawki dla mieszkańców
za dostarczanie wody i odprowadza-

nie ścieków. Nowe taryfy zakładają
nieznaczny wzrost, konieczny ze
względu na rosnące koszty eksploatacji, utrzymania sieci, energii elektrycznej, materiałów i usług. Nowe
stawki dla mieszkańców to: 3,20
zł/1m3 za wodę; 4,39/m3 za ścieki
oraz kwartalna opłata abonamentowa w wysokości 5 zł.
Gmina Słupno wciąż pozostaje
wiodącą gminą w powiecie płockim,
jeśli chodzi o najniższe opłaty za
wodę i ścieki. Dla przykładu obowiązujące stawki (na dzień 25.01.2019r)
w innych gminach powiatu: Radzanowo, odpowiednio: 3,24; 7,02 i 15,77
zł abonament; Stara Biała 3,67; 5,83

i 11,70 zł; Wyszogród: 5,32; 5,84
i 12-15 zł; Gąbin: 3,45; 7,89 i 11,99zł.
Więcej na temat rosnących kosztów
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków piszemy na str. 11.
Rada Gminy podjęła również
uchwałę w sprawie odpłatności za
gminny żłobek. Opłaty za pobyt
dziecka pozostają na niezmiennym poziomie (150 zł/miesiąc + 7
zł za dzień pobytu dziecka). Natomiast nieznacznie wzrośnie opłata
za wyżywienie z 5,5zł do 6 zł z uwagi
na rosnące ceny żywności. Obowiązywać będą 50- procentowe i 30procentowe ulgi w opłatach. (a)

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

Bal w GOPS
12 lutego w Środowiskowym Domu Samopomocy
działającym w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupnie zorganizowano bal walentynkowo - karnawałowy. Gośćmi w Słupnie byli uczestnicy podobnego ŚDS-u w Święcicach. Jak na karnawał
przystało, wszyscy przebrani w kolorowe stroje karnawałowe bawili się, tańczyli oraz brali udział w konkursach. Został również wybrany król i królowa balu.
Oprócz doskonałej zabawy goście oraz uczestnicy
zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem, a w trakcie
odpoczynku mogli napić się gorącej kawy, herbaty. (a)

wydarzenia 3
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PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH W GMINIE SŁUPNO

Mali geniusze, wielkie wyzwania
Po raz kolejny już Gmina Słupno
zaoferowała dzieciom i ich rodzicom zorganizowane zimowiska.
W tym roku odbyły się pod hasłem
„Mali geniusze” i wzięło w nich
udział sześćdziesięcioro dzieci.
Za symboliczną opłatę dzieci
miał zapewniony ośmiogodzinną
opiekę przez pięć dni w tygodniu.
Tegoroczne ferie zimowe w Gminie Słupno zorganizowane w były
w dwóch turnusach (28.01-01.02
oraz 04.02 – 08.02), a w każdym
z nich wzięło udział po trzydzieścioro dzieci wieku 7-10 lat. Koszt
pobytu za dziecko wynosił jedynie 100 zł za tygodniowe zimowiska. – Mieliśmy bardzo dużo chętnych. To była naprawdę symboliczna cena dla rodziców, którzy
mieli dla dzieci zapewnioną fachową
opiekę od godziny ósmej do szesnastej. Program ferii był bardzo
bogaty, urozmaicony i dzieci wcale
nie mogły narzekać na nudę, były
bardzo zadowolone. Uczestnicy ferii
mieli również zapewnione wyżywienie, w postaci śniadania i obiadu –

Zabawa w MasterChefa
mówi Bożena Wernik, organizatorka
zimowych ferii, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej
w Słupnie.
I turnus
Pierwszy dzień ferii (poniedziałek)
rozpoczął się od tradycyjnej pogadanki z policjantami na temat bezpieczeństwa podczas zimowego
wypoczynku. Potem były już zabawy
z gliną pod okiem specjalistki w tej
dziedzinie, Teresy Siwanowicz. Drugiego dnia dzieci pojechały do kina
na film pt. „Chłopiec z burzy” –
familijny hit filmowy tegorocznego

Zajęcia z robotyki

Nauka szycia na maszynie
zimowego sezonu. To historia kilkuletniego Michael’a, który zaprzyjaźnia się z trzema małymi, osieroconymi pelikanami. Pouczająca historia o człowieczeństwie i miłości
do zwierząt. Środa upłynęła dzieciom pod znakiem igły i nitki, czyli
na warsztatach szycia na maszynie,
co była wielką frajdą nie tylko dla
dziewczynek. Czwartek grupa spędziła na zabawie w kręgle w galerii Wisła. Pierwszy turnus zakończył
się tanecznie, nauką tańca nowoczesnego i balem karnawałowym.
II turnus
Dwa pierwsze dni turnusu upłynęły

na zabawach, animacjach i zawodach sportowych w sali sportowej
i na kręgielni. Wielka niespodzianka
czekała dla dzieci trzeciego dnia
– warsztaty kulinarne w restauracji Zajazd Mazowsze i zabawa
w „Masterchefa” pod okiem prawdziwego szefa kuchni, Jarosława
Szałkowskiego. – To była wyśmienita zabawa, bo każde dziecko miało
za zadanie przygotować i upiec pizzę
z wybranych przez siebie składników. Dzieci mogły się poczuć jak
prawdziwi kucharze, gdyż mieliśmy
przygotowane dla nich specjalne
stroje i czapki kucharskie. Dzieci

Z górki na pazurki w Słupnie

bardzo się starały, a upieczone pizze
miały tego dnia na obiad do jedzenia
– dodaje Bożena Wernik.
Następnego dnia zaplanowano
wyjazd do teatru na spektakl „Pchła
Szachrajka”, który to wyjazd był
połączony z warsztatami teatralno
– plastycznymi, podczas których
dzieci wykonywały między innymi
teatralny afisz.
Ferie zakończyły się śpiewająco na
zajęciach muzycznych z instruktorem i wokalistą Piotrem Kwiatkowskim, uczestnikiem programu telewizyjnego The Voice of Poland. (aw)

Karnawałowe szaleństwo

GMINNE INWESTYCJE 2019

W oczekiwaniu na wiosnę
Zima to normalny okres przestoju
w inwestycjach budowlanych,
zwłaszcza
drogowych.
Wraz
z pierwszymi promieniami wiosennego słońca budowlańcy wrócą
na drogi i place budowy w gminie Słupno. Dla wydziału Inwestycji Urzędu Gminy okres zimowy
to pracowity czas przygotowywania dokumentacji, procesów
przetargowych pod kolejne duże
przedsięwzięcia.

Jeszcze jesienią 2017 roku władze
samorządowe postawiły na przyspieszony rozwój gminy, wykorzystując nowe narzędzia finansowania
inwestycji. Chodziło przede wszystkim o wielkie inwestycje drogowe,
których realizacja wcześniej rozłożona miała być w czasie na wiele lat.
Odważne decyzje radnych i wójta
zdecydowanie przyspieszyły kluczowe gminne inwestycje, tak bardzo wyczekiwane przez mieszkań-

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Str. - Święcieniec

ców. Ten rok będzie, więc kontynuacją i finalizacją w dużej mierze
dużych inwestycji drogowych (ale
nie tylko) rozpoczętych w roku ubiegłym i wcześniej.
Kluczowe inwestycje w gminie
kontynuowane w roku 2019
1. Budowa drogi Płock – Rydzyno
etap I – termin zakończenia inwestycji: 31 maja 2019
2. Arkadia Mazowiecka, droga Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno (ul.
Jagiellońska) – termin
zakończenia: 31 maja
2019
3. Arkadia Mazowiecka, droga Borowiczki-Pieńki
–
Liszyno etap I (ul. Piastowska) – termin 31
października 2019.
4. Arkadia Mazowiecka, droga Słupno
– Liszyno etap II (ul.
Pocztowa) – termin 31
maja 2019
5. Budowa ul. Klonowej w Słupnie etap I –
termin 31 marca 2019
6. Budowa drogi wraz
ze ścieżką rowerową

w Wykowie – termin 15 grudnia 2019
7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec – termin 31 października 2019.
8. Budowa ul. Stepowej w Nowym
Gulczewie etap I – termin 31 listopada 2019
9. Budowa sali gimnastycznej
w Liszynie – termin 30 czerwca 2019
10. Budowa wodociągu w PGR – termin 31 marca 2019
11. Trwają również prace projektowe
dotyczące dróg na osiedlu przy ul.
Ceglanej w Cekanowie
Plany inwestycyjne
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju obecnie przygotowuje dokumentację do ogłoszenia, jeszcze w pierwszym kwartale
tego roku, przetargów na realizację zadań: rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; projekty
dotyczące rozbudowy wodociągowej i kanalizacyjnej; budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
(zawierające po kilkanaście zdań);
zapytania ofertowe dotyczące projektu drogi w Szeligach; przetarg
na etap III przebudowy ul. Pocztowej obejmujący między innymi
kanalizację deszczową w ul. Poczto-

wej i na całym odcinku ul. Żurawiej
oraz nawierzchnię wraz z chodnikami i ścieżką rowerową w ul. Pocztowej (zakres robót zakończy się
przed mostem od strony Liszyna);
przetarg na budowę ulicy Bajkowej
w Słupnie.
Ponadto gmina przygotowuje przetarg na etap I modernizacji ul. Modrzewiowej. Remont tej ulicy wraz
i infrastrukturą jest zaplanowany na
cztery jednoroczne etapy. Pierwszy
etap to odcinek od ul. Miszewskiej
do ul. Handlowej i planowany do
realizacji w okresie letnim. Zakres
prac obejmie przebudowę sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami
w obrębie pasa drogowego oraz
odbudowę nawierzchni. To między
innymi plany inwestycyjne gminy na
najbliższe miesiące.
Planowane są również przeglądy
gwarancyjne zakończonych w roku
ubiegłym inwestycji drogowych oraz
wiosenny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, który pozwoli
na przyjęcie harmonogramu prac na
drogach w ramach letniego utrzymania dróg i bieżących remontów.
(aw)

4 wydarzenia
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REAKTYWACJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gospodynie wiejskie łączcie się!
Nową ustawę o kołach gospodyń wiejskich podpisał w listopadzie ubiegłego roku Prezydent RP.
Najważniejsze i kluczowe zmiany
w przepisach są takie, że koła
gospodyń wiejskich zyskały niezależność, osobowość prawną i mają
możliwość ubiegania się o dotacje. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rejestracja jest
o tyle ważna, że tylko zarejestrowane koła mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo
określonych zadań. Pierwsze pieniądze z ARiMR trafiły już na
konta kół gospodyń wiejskich.
Na terenie gminy Słupno
impuls do zawiązywania kół
wyszedł od wójta Marcina Zawadki
i radnych gminy. I tak z tej inicjatywy powstały już koła gospodyń
wiejskich w Barcikowie, Borowiczkach – Pieńkach, Nowym Gulczewie, Miszewku Stefany, Liszynie.
Ponadto powstało koło zrzeszające
mieszkańców Cekanowa i Słupna.
Dla wielu gospodyń, tak jak w przypadku Barcikowa, to powrót do ich
społecznej działalności z przeszłości, a także pasji i samorealizacji.
– Koło gospodyń wiejskich
w Barcikowie w tej chwili składa się
z dwudziestu trzech osób, mieszkanek Barcikowa, ale w najbliższym czasie liczba ta się zwiększy. Koło gospodyń, można powiedzieć, że przeżywa teraz reaktywację, ponieważ u nas w Barcikowie kiedyś funkcjonowało bardzo
prężnie Koło Gospodyń Wiejskich.
Osoby, które wcześniej należały
do koła teraz znów należą i chcą
działać. Głównym celem powstania koła była większa integracja
mieszkańców, a także przypomnienie sobie i krzewienie dawnych zwyczajów ludowych, kultury, kuchni
oraz promowania naszego sołectwa. Koło w Barcikowie to połączenie doświadczenia z młodością,
ludzi z podobnymi pasjami i zamiłowaniami – mówi radna Agnieszka
Karpińska-Rosiak, przewodnicząca
KGW w Barcikowie, do zarządu któ-

rego wchodzą jeszcze Ewa Żebrowska oraz Iwona Borowska.
Co ciekawe w reaktywację kół
gospodyń wiejskich włączyli się
także panowie, jak Jarosław Śliwiński w Liszynie, czy Tomasz Piórkowski w Miszewku Stefany.
Oprócz dotacji celowych działalność kół gospodyń wiejskich może
być finansowana ze składek członkowskich, z darowizn i spadków,
z ofiarności publicznej oraz z dochodów z własnej działalności, w tym
gospodarczej. Dochody z działalności kół musza w być w całości przeznaczane na cele statutowe. Koła
mogą prowadzić działalność społeczno – wychowawczą oraz oświa-

ukończeniu trzynastu lat. W ramach
koła mogą się tworzyć młodzieżowe

Gospodyń Wiejskich i zapytała, czy
zorganizujemy to wspólnie. Pomysł
ten od razu wydał mi się zarówno
interesujący, jak i potrzebny. Nowe
Gulczewo intensywnie zaczęło się
rozwijać zaledwie 19 lat temu, więc
pomyślałam, że koło będzie dobrą
okazją do spotkań, poznawania się
i nawiązywania ciekawych znajomości. Zadzwoniłam do radnej Anny
Zalewskiej i wspólnie skontaktowałyśmy się z kilkoma sąsiadkami. Najważniejsze było zebranie odpowiedniej liczby osób do zarejestrowania koła. Już następnego dnia miałyśmy wszystkie wymagane podpisy nowych członków. Co ciekawe,
chętnie zgłosili się także panowie.

organizacje wspierające i wzbogacające działalność KGW.
W grudniu ubiegłego roku powstało
KGW w Nowym Gulczewie, gdzie
sprawy w swoje ręce wzięły trzy
panie: radna Magdalena Durniat,
radna Anna Zalewska oraz Teodora Waluś, przewodnicząca Klubu
Seniora w Słupnie. Powstanie koła
w Nowym Gulczewie, jak i innych kół
w gminie aktywnie wspierała Magdalena Szochner-Siemińska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
– Zadzwoniła do mnie Pani
Teodora Waluś, która jest mieszkanką Nowego Gulczewa. Powiedziała mi o pomyśle założenia Koła

Następnie z Panią Teodorą Waluś
zaczęłyśmy załatwiać wszelkie formalności. Wspierała nas także Pani
Magdalena
Szochner-Siemińska
dyrektor GOPS w Słupnie. Między
innymi złożyłyśmy wniosek o dotację na rozwój naszego Koła, dzięki
czemu otrzymaliśmy trzy tysiące
złotych na start – mówi radna Magdalena Durniat.
Wiadomość o powstaniu koła
w Nowym Gulczewie szybko się rozniosła pocztą pantoflową i do założycielek koła zaczęły się zgłaszać
kolejne chętne osoby. Obecnie koło
liczy już 33 członków. – Za nami dwa
spotkania, podczas których zostały
podane wszystkie ważne informa-

Koło Gospodyń Wiejskich w Barcikowie
towo – kulturalną w środowiskach
wiejskich. Mogą służyć rozwojowi
przedsiębiorczości kobiet, czy też
działać na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi. KGW
może także reprezentować środowisko kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Koła
gospodyń wiejskich mają duże
pole działania również w obszarze rozwój kultury ludowej, lokalnej
i regionalnej.
Członkiem koła może być
osoba, która ukończyła osiemnaście lat i mieszka na wsi, która jest
objęta zasięgiem działania koła.
W działalność koła mogą się również włączać dzieci i młodzież po

cje, został odczytany statut, wybraliśmy komisję rewizyjną. A przed
nami mam nadzieję, sympatyczna
integracja, ciekawe pomysły, rozwojowe przedsięwzięcia – dodaje radna
z Nowego Gulczewa.
Jak zgodnie twierdzą panie,
takie inicjatywy cieszą wszystkich
i są bardzo potrzebne. W codzienności wszelkich spraw i obowiązków brakuje często czasu na spotkania z naszymi sąsiadami, a przecież każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka do zwykłej rozmowy, pożartowania, spędzenia
wspólnego, choćby krótkiego czasu.
– Mam nadzieję, że nasze koło nam
to ułatwi i pozwoli na zbudowanie
ciekawych relacji, stworzenie więzi
sąsiedzkich. Kto wie, może zawiążą
się także trwałe przyjaźnie. Tego
życzę zarówno nam, jak i wszystkim
członkom kół, powstałych na terenie naszej gminy i zapraszam do
wstępowania w szeregi kół gospodyń wiejskich – zachęca Magdalena
Durniat.
Choć wielu z nas koła gospodyń wiejskich mogą się kojarzyć
z kółkami rolniczymi i okresem
PRL, warto wspomnieć, że pierwsze koła gospodyń wiejskich na ziemiach polskich powstawały już na
przełomie XIX i XX wieku. Ich działanie koncentrowało się na: pomocy
rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu
na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości
kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego
gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców
wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.
Jak widać, ideały KGW nic nie
straciły na ważności do dziś. Miejmy
nadzieję, że renesans kół gospodyń wiejskich i nowe bodźce do ich
powstawania wpłyną na rozwój
terenów wiejskich, a jednocześnie
będą ostoją tradycji i kultury ludowej, polskiej tożsamości i historii.
Andrzej Wiśniewski

BIAŁE SZALEŃSTWO

Głośna szkoła w Małym Cichym
W dniach 06–11 stycznia uczniowie
Szkoły Podstawowej w Słupnie
już po raz ósmy przebywali na
tzw. Białej Szkole. W tym roku
ponownie wyjechali do Małego
Cichego. Pomysłodawcą i kierownikiem wyjazdu był Grzegorz
Gomułka.
Głównym celem wyjazdu była
nauka oraz doskonalenie jazdy
na nartach, które dają możliwość
wszechstronnego rozwoju młodego
człowieka. Podczas szusowania na
nartach dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, co ma
znaczenie w dorosłym życiu.
Uprawianie tego sportu kształtuje również u nich wiele cech
motorycznych (siła, równowaga,
koordynacja
wzrokowo-ruchowa,

wytrzymałość)
i
przyzwyczaja
do aktywnego stylu życia, który
w przyszłości może uchronić
przed otyłością, wadami postawy,
a także wieloma innymi schorzeniami cywilizacyjnymi. Zabawa na
stoku rozwija także ważne cechy
osobowości, m. in.: samodzielność, odwagę, wytrwałość. Dlatego,
aby ten cel został osiągnięty,
już pierwszego dnia po kilkugodzinnej podróży, smacznym posiłku
i rozpakowaniu bagaży, uczestnicy zostali podzieleni na grupy,
ze względu na stopień zaawansowania jazdy na nartach. Uczniowie
włożyli wiele starań i odwagi,
aby posiąść umiejętność jazdy na
dwóch deskach. Po kilku pierwszych lekcjach wszyscy uczestnicy

opanowali trudną sztukę jazdy, co
pozwoliło całej grupie na wyjazdy na
trudniejsze stoki. Wycieczka odwiedziła m. in. kompleks tras narciarskich w Białce Tatrzańskiej. Wszyscy
uczniowie wzięli udział w zawodach
narciarskich – slalomie gigancie.
W kategorii dziewcząt I miejsce
zajęła Maja Maszewska, II miejsce
Weronika Konopko, natomiast III
Aleksandra Brzozowska. W kategorii
chłopców I miejsce zajął Jakub Misztela, II miejsce Jakub Rogulski, zaś III
miejsce zajął Tomasz Maszewski.
Wypoczynek i rekreacja połączone z nauką i doskonaleniem
jazdy na nartach motywują do organizowania tego rodzaju aktywności
w przyszłości, dlatego organizatorzy
zapraszają wszystkich chętnych do

uczestnictwa i współpracy w kolejnych latach. Opiekę nad uczniami

Uczestnicy Białej Szkoły ze Słupna

sprawowali również Monika Protas
oraz Paulina Ambroziak. (gg)
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SŁUŻBY GMINNE W POGOTOWIU

Zima na drogach w gminie
W tym roku zima, jak dotąd, nie
należy do surowych, ale drogowcy
nie narzekają na brak zajęcia.
Opady śniegu i gołoledzie powodują przejściowe kłopoty z przejezdnością dróg, chociaż często nie zdajemy sobie sprawę, że
stan utrzymania nawierzchni dróg
w gminie zależy nie tylko od służb
gminnych. Ponad 26 km dróg na
terenie gminy Słupno należy do
powiatu płockiego, a ich utrzymanie leży w gestii Powiatowego
Zarządu Dróg. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stan
dróg gminnych zależy także od…
samych mieszkańców.
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Urząd Gminy
w Słupnie. Drogi gminne są podzielone na trzy rejony. Pierwszy obejmuje drogi w obrębie miejscowości:
Nowe Gulczewo, Stare Gulczewo,
Gulczewo, Mirosław, Cekanowo,
Słupno na północ od drogi krajowej
nr 62 oraz na zachód od drogi powiatowej Słupno – Białkowo. Rejon nr
2 obejmuje miejscowości: Miszewko
Strzałkowskie, Miszewko Ste-

autobusowych i innych newralgicznych miejscach. W przypadku standardu III śnieg luźny i zaspy powinny
być usunięte z drogi w czasie do 6
godzin od ustania opadów, natomiast gołoledź, szron i lodowica do
5 godzin.
W przypadku standardu IV jezdnia
powinna być odśnieżona na całej
szerokości i posypana w newralgicznych miejscach decydujących o płynności ruchu. Na drogach osiedlowych, utwardzonych i gruntowych
śnieg luźny i zaspy powinny zniknąć w czasie do 8 godzin od ustania
opadów, podobnie jak lód i gołoledź.
Największe problemy w przypadku
intensywnych opadów śniegu i oblodzenia sprawiają drogi powiatowe
w newralgicznych miejscach na ternie gminy ze względu na ukształtowanie terenu. Chodzi przede wszystkim o drogę powiatową (nr2952W)
na Bodzanów, gdzie stromy podjazd utrudnia ruch kołowy, w tym –
co szczególnie ważne – autobusom
komunikacji publicznej i szkolnej
oraz drogę powiatową (nr 2491W)
w Miszewku Strzałkowskim, czyli

fany, Sambórz, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo, Mijakowo, Szeligi, Słupno, Słupno na północ od
drogi krajowej i na wschód od drogi
powiatowej Słupno – Białkowo.
Rejon nr 3 obejmuje południową
część Słupna (od drogi krajowej),
Wykowo, Liszyno, Rydzyno, Bielino,
Borowiczki – Pieńki.
Drogi gminne objęte są (zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej) trzecim i czwartym standardem utrzymania. Standard III dotyczy dróg
głównych i przelotowych w wyżej
wymienionych trzech rejonach,
natomiast standard IV obejmuje
drogi osiedlowe, utwardzone i gruntowe. Czym różnią się standardy
utrzymania dróg? W uproszeniu
mówiąc, jakością utrzymania i czasem potrzebnym do przywrócenia
do standardu zimowego utrzymania drogi.
Standard III utrzymania zimowego
to jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypywana na skrzyżowaniach dróg, odcinkach o pochyleniu większym niż 4%, przystankach

Gmina Słupno - obszar wiejski
Nr drogi

Przebieg

Długość (km)

2901W

Rogozino - Imielnica

2,843

2940W

Słupno - Białkowo

4,805

2941W

Miszewko - Pepłowo - Cieśle

4,816

2942W

Radzanowo - Szczytno - Mijakowo

1,100

2943W

Radzanowo - Święcieniec

2,617

2945W

Święcieniec - Kanigowo

0,305

2952W

Wilczkowo - Bodzanów - Słupno

1,749

2958W

Słupno - Pepłowo

5,231

2959W

Słupno - Wykowo

2,780

RAZEM

26,246

Drogi powiatowe na terenie gminy

podjazd i zjazd obok kościoła i zabudowań mieszkalnych. W trosce
o bezpieczeństwo użytkowników
tych odcinków dróg, gmina Słupno
najczęściej interweniuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie
zapewnienia bezpiecznej przejezdności na szosie i w zatokach autobusowych. W krytycznych momentach zdarza się, że gmina, w przypadku zwłoki służb powiatowych,
a w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, sama, własnym sprzętem
podejmuje działania na celu przejezdności dróg powiatowych.
Wbrew pozorom nie rzadko sporo
kłopotów sprawia drogowcom
odśnieżanie dróg i ulic osiedlowych,
a za to sprawą samych użytkowników tych dróg, czyli mieszkańców,
którzy beztrosko pozostawiają na
wiele godzin, a nawet dni zaparkowane na ulicy lub chodniku samochody. Ciężki sprzęt odśnieżający
nie może wówczas należycie usunąć zalegającego śniegu, ale często
ma kłopoty wręcz z samym przejazdem przez te ulice. Poza tym same
auto pozostawione w ten sposób
narażone jest wówczas na uszko-

dzenia lub zadrapania wyrzucanym
żwirem z piaskarek. Dlatego też
władze gminy apelują do mieszkańców o niepozostawianie aut na ulicach i chodnikach na dłuższy czas
podczas opadów śniegu i oblodzenia dróg. Uczulamy mieszkańców
gminy, aby w tych warunkach parkować auta na posesjach lub miejscach
parkingowych.
Kolejną problematyczna sprawą jest
odśnieżanie wjazdów na posesje
i dostępów do furtek. Pługi śnieżne
w przypadku dużych opadów śniegu
siłą rzeczy spychają śnieg w te miejsca. Trudno oczekiwać od kierowców
tych maszyn, aby zatrzymywali się
przy każdej bramie i łopatą odśnieżali wjazdy do posesji. Usuwanie
zalegającego śniegu z podjazdów do
posesji i chodników przylegających
do ogrodzenia posesji należy do ich
właścicieli. Pamiętajmy, że pomagając sobie wzajemnie, a nie utrudniając, wszyscy będziemy bezpieczniejsi i możemy w mniejszym stopniu odczuwać dokuczliwości zimowej aury.
Andrzej Wiśniewski

DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ PIECÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

Czyste powietrze – więcej ciepła
W celu zmniejszenia emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki
jednorodzinne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
pn.: „Czyste Powietrze” uruchomił nabór składania wniosków na
dofinansowania w zakresie obejmującym m.in.:
• wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
• docieplenie przegród budynku;
• wymianę
stolarki
okiennej
i drzwiowej;
• instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej);
• montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.
Odbiorcy programu:
• osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym
lokalu mieszkalnego;
• osoby posiadające zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego.

Formy dofinansowania:
dotacja, pożyczka
Terminy:
realizacja programu: lata 2018-29 r.
podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydział Zamiejscowy w Płocku
ul. Małachowskiego 8
09-409 Płock

Dotacja

Grupa

kwota średniego miesięcznego dochodu /
osoba [zł]

dotacja (procent
kosztów kwalifikowanych
przewidzianych
do wsparcia
dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do
wartości dotacji

ul. Małachowskiego 8 w Płocku,
czynnych w godzinach od
10.00-14.00
• ewentualnie pod numerem
telefonu: (24) 231 33 80

Dodatkowych informacji
można uzyskać:
• na stronie internetowej:
https://portal.wfosigw.pl;
• w punktach konsultacyjnych
WFOŚiGW przy

Dotacja

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Grupa

kwota średniego miesięcznego dochodu /
osoba [zł]

dotacja (procent
kosztów kwalifikowanych
przewidzianych
do wsparcia
dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą
skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej,
w szczególności Wnioskodawców, których
dochody nie podlegają opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymie-

nione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1952, z późn. zm.) m.in. rolnicy oraz
Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie
z małżonkiem, będą mogli skorzystać
z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r o zmianie ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.
z 2018 r poz. 2246)
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KOLEJNY REKORD W SŁUPNIE POBITY

Finał WOŚP w cieniu dramatu
Mimo fatalnej pogody dopisali wolontariusze i ofiarodawcy. W Gminie Słupno podczas gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy ponad 41
tysięcy złotych. Tuż po zakończeniu światełka do nieba w Słupnie
dotarły do nas tragiczne informacje z Gdańska…
To miał być kolejny wielki finał WOŚP, kolejne rekordy, kolejne święto miłości i dzielenia się dobrocią. I takie było, ale tragiczne zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza sprawiło, że na 27.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będziemy patrzeć przez
pryzmat tego haniebnego czynu.
Orkiestra jednak zagrała do końca, udało się uzbierać kolejna rekordową sumę, a kwota zgromadzona
przez WOŚP przez tych 27 lat przekroczyła miliard złotych.
I u nas w Słupnie też było rekordowo, chociaż nie zanosiło się
na to, ze względu na fatalną, deszczową pogodę. Ale nasi dzielni wolontariusze (w liczbie prawie 60) od
rana ruszyli na gminę i w miasto
walczyć o każdą złotówkę. Tym razem orkiestra Jurka Owsiaka zbierała na sprzęt dla dziecięcych szpi-

sowym rekordem gminy i wynikiem
o prawie 10 tys. złotych lepszym niż
rok wcześniej. Z samej licytacji fantów zebraliśmy ponad 11 tysięcy złotych. Resztę uzbierali do puszek

WOŚP przeniósł się na dobre do
hali sportowej. Na scenie występowały dzieci i młodzież z gminnych szkół oraz wykonawcy z Gminnego Ośrodka Kultury. Gminne jed-

finał Orkiestry. W tym roku do wylicytowania było mnóstwo sportowych gadżetów: koszulek z autografami sportowców i sędziego Szymona Marciniaka, piłki nożne z podpisami zawodników Wisły Płock,
trykoty piłkarzy ręcznych, koszulki z podpisami najlepszych polskich
lekkoatletów, piłka do siatkówki mistrzów świata, czyli Reprezentacji
Polski. Wielkim powodzeniem cieszyły się również vouchery do gabinetów odnowy biologicznej i salonów kosmetycznych. Trzy licytacje
zakończyły się na kwocie powyżej

nasi dzielni wolontariusze, którym
za trud podziękował podczas imprezy w hali sportowej wójt Marcin Zawadka wręczając im okolicznościowe upominki. Gospodarz gminy pamiątkowymi medalami uhonorował również uczestników biegu dla
WOŚP, którzy mimo chłodu i deszczu zdecydowali się wystartować.
Od godz. 15 tegoroczny finał
tali specjalistycznych, gdzie leczone są najbardziej chore dzieci w kraju. Wolontariusze mieli o tyle utrudnione zadanie, bo niedziela 13 stycznia była dniem wolnym od handlu.
Po podliczeniu wszystkich zgromadzonych pieniędzy okazało się jednak, że mamy na koncie ponad 41
tysięcy złotych, co jest dotychcza-

nostki przygotowały sporo atrakcji
dla mieszkańców: stoiska gastronomiczne z własnymi wyrobami, loterię fantową, kiermasz gdzie można
było wszystko kupić za 10,15 i 20 zł.
Najwięcej emocji jak zwykle budziła licytacja fantów. Wielu naszych
mieszkańców czeka na ten moment
i przychodzi z grubym portfelem na

ŚWIĘCIENIEC

Babcie i dziadkowie
świętowali w szkole
24 stycznia w Szkole Podstawowej
w Święcieńcu uczniowie klas I-III
pod kierunkiem wychowawców
przygotowali niespodziankę dla
swoich babć i dziadków z okazji ich
święta.
Uroczystość Dnia Babci i Dziadka rozpoczęła się polonezem z filmu
„Pan Tadeusz” w wykonaniu
uczniów, ku wielkiej uciesze dziadków i rodziców. Potem były występy
artystyczne, bo jak wiadomo „Kocha
babcię i dziadziusia, każdy wnuczek,
każda wnusia…”. Oprócz wzruszających wierszy i piosenek, goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków.
Po występach artystycznych dzieci
obdarowały swoich dziadków upo-

minkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piernikowe serduszka. Po występach artystycznych
przyszedł czas na życzenia i wspólne biesiadowanie przy słodkościach. Dodatkową atrakcją tej uroczystości były warsztaty plastyczne

prowadzone przez panie ze Stowarzyszenia „Kolorowe maki” z Blichowa. Pod kierunkiem pań, dzieci
wspólnie z babciami i dziadkami
tworzyły prawdziwe cuda z materiałów plastycznych. (a)

400 zł, a były to: voucher do salonu
kosmetycznego na wyrafinowane
zabiegi upiększające, obraz Marlin
Monroe ręcznie malowany oraz kurtka rajdowa Orlen Teamu. Na specjalnej licytacji w serwisie Allegro oferowano odrestaurowaną, stylową komodę z pracowni PERFECTO, podarowaną przez Szkołę Podstawową
w Liszynie. Licytacja zakończyła się
dopiero 24 stycznia a mebel sprzedano za kwotę 700 zł.
Na scenie gwiazdą wieczoru była Magda Femme. Była wokalistka zespołu Ich Troje zaśpiewała
swoje kompozycje oraz kilka coverów znanych przebojów innych wykonawców. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zakończył się
światełkiem do nieba. W tym roku,
zgodnie z zapowiedzią, nie było
strzelania z fajerwerków. Zamiast
tego było przyjazne światełko do
nieba w postaci święcących, balonów, których poleciało w górę 27.
Andrzej Wiśniewski

LISZYNO

Wykazali się
wiedzą pożarniczą
W Szkole Podstawowej w Liszynie
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych oraz oddziału gimnazjalnego. W pierwszej
kategorii bezkonkurencyjni okazali
się uczniowie Szkoły Podstawowej
w Święcieńcu, którzy zajęli trzy

pierwsze miejsca, kolejno: Kinga
Wolińska,
Maciek
Grabowicz
i Agnieszka Podwiązka. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Łukasz Więcek, Michał Włochowski
oraz Adam Malinowski. Puchary dla
laureatów, których teraz czekają
zmagania na szczeblu powiatowym,
ufundował wójt Marcin Zawadka.
(a)

8 historia i kultura
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SĄSIEDZI ZNANI I NIEZNANI

Antoni Władysław Szlagowski –
arcybiskup z Gulczewa
Wygłaszał mowy na uroczystościach pogrzebowych Bolesława
Prusa, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta. Ukrywał urnę
z sercem Fryderyka Chopina przed
hitlerowcami. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawca pielgrzymek akademickich
na Jasną Górę. Biskup archidiecezji
warszawskiej.
Urodził się o godz. 5 rano 10 lipca
1864 roku w Gulczewie. Jego rodzicami była Hipolita z domu Dobrowolska, mająca 22 lata i 42 letni Kazimierz
rządca majątku Gulczewo.
Jak wynika z aktu nr 54/1864 zapisanego w księdze parafialnej kościoła
p.w. Św. Jakuba Starszego w Imielnicy fakt narodzin zgłosił ks. Rafałowi Kolczyńskiemu ojciec dziecka
razem z Łukaszem Miąsko i Adamem
Majchrzakiem 15 lipca. W tym dniu na
chrzcie św. nadano mu imiona Antoni
Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Leopold Milk i Florentyna
Dobrowolska. Miał brata bliźniaka urodzonego godzinę później. W akcie nr
56/1864 fakt ten został odnotowany
w obecności tych samych świadków.
Na chrzcie św. nadano mu imiona Stanisław Seweryn, a rodzicami chrzestnymi zostali Seweryn Dobrowolski
i Rozalia Dobrowolska.
Gruntowne wykształcenie
Antoni do 13 roku życia uczył
się w domu, potem wyjechał i pobierał naukę w szkole prywatnej Feliksa

Fabianiego w Nowo-Radomsku,
w progimnazjum w Częstochowie
i gimnazjum w Kaliszu. W 1881 roku
wstąpił do Seminarium Duchownego
w Warszawie. Od 1886 roku będąc
diakonem był wikariuszem w Zgierzu
i później w Skierniewicach. Studia teologiczne rozpoczął w 1887 roku w Akademii Duchownej w Petersburgu i tam

21 grudnia 1890 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku następnym
tytuł magistra teologii. Po powrocie
do Warszawy pracował w kilku parafiach, w tym w archikatedralnej św.
Jana Chrzciciela. W 1895 roku uzyskał
tytuł profesora. W okresie 1906-1907
był administratorem parafii w Kurdy-

banowie (pow. sochaczewski). Mianowany prałatem-dziekanem w kapitule
metropolitarnej warszawskiej wrócił
do stolicy. Otrzymał w 1910 roku tytuł
doktora teologii na Uniwersytecie La
Sapienza w Rzymie.

Okupacja niemiecka i lata w PRL

Międzywojnie 1918-1939
W wolnej Polsce
w 1919 roku został
mianowany
profesorem zwyczajnym.
Wygłosił
mowy na uroczystościach pogrzebowych Bolesława
Prusa 22 maja 1912
roku, Henryka Sienkiewicza 27 października 1924 roku
i Władysława Reymonta 9 grudnia
1925 roku. W 1926
roku uzyskał tytuł
infułata i został
prezesem warszawskiego
Towarzystwa Teologicznego.
W latach 1927-1928
pełnił funkcję rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, a w następnych prorektora. Rok 1928 był bogaty w różne
funkcje i tytuły, którymi go obdarzono.
Poczynając od sufragana warszawskiego, przez biskupa tytularnego do
protonotariusza apostolskiego.

Bp prof. Antoni Władysław
Szlagowski jako rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Jako
członek
Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego od 1930
roku zajmował się inspiracjami biblijnymi występującymi w twórczości
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. W 1932 roku był pomysłodawcą pielgrzymek akademickich na
Jasną Górę, a w 1936 zorganizował
ogólnopolską pielgrzymkę wszystkich
studentów do Częstochowy. W 1938
roku mianowano go zastępcą arcybiskupa Stanisława Galla w archidiecezji warszawskiej.

W początkowych miesiącach wojny,
w 1940 roku, został asystentem tronu
papieskiego, a po śmierci proboszcza
parafii św. Barbary w Warszawie, od
1942 roku przejął po nim obowiązki.
Po śmierci abp Galla z uprawnieniami
biskupa rezydenckiego kierował archidiecezją warszawską. Wielokrotnie
skutecznie interweniował w nuncjaturze apostolskiej w Berlinie o uwolnienie z niemieckich więzień i obozów
duchownych i zakonników. Po wybuchu Powstania Warszawskiego sprzeciwił się Niemcom w sprawie wygłoszenia listu pasterskiego nawołującego do złożenia broni i opuszczenia
przez mieszkańców stolicy. 4 września
1944 roku został wywieziony do Milanówka, tam też w tajemnicy ukrywał
urnę z sercem Fryderyka Chopina ocaloną z ruin kościoła Świętego Krzyża.
Papież Pius XII po wojnie 24 listopada 1945 roku nadał mu tytuł arcybiskupa. W 1946 roku oddał zarządzanie
archidiecezją prymasowi Polski Augustowi Hlondzie. Sam pozostał w Milanówku i do końca życia pracował jako
proboszcz w parafii św. Barbary. Zmarł
28 lutego 1956 roku, pozostawiając po
sobie dziesiątki publikacji i setki kazań
ogłoszonych drukiem i w rękopisach.
Był wybitnym biblistą. Za swoją działalność duszpasterską został odznaczony carskim Orderem św. Stanisława
III klasy, a przez władze polskie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
Konrad Jan Waluś

SPOTKANIE AUTORSKIE

Autorka „Sagi von Becków”
gościła w Słupnie
25 stycznia na zaproszenie Gminnej
Biblioteki Publicznej gościła w gminie Joanna Jax, autorka serii książek o tematyce historycznej. Spotkanie z czytelnikami związane było
z premierą II tomu nowego cyklu pt.
„Zanim nadejdzie jutro”.
Joanna Jax to pseudonim artystyczny
polskiej pisarki, autorki serii książek
zatytułowanej „Saga von Becków”,
która spotkała się z niezwykle gorącym przyjęciem zarówno ze strony
czytelników, jak i krytyków literackich.
Autorka ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Publikowała krótkie opowiadania i felietony. W roku 2014 rozgłos przyniosła jej debiutancka powieść, zatytułowana „Dziedzictwo von Becków”-

Autorka podpisywała swoje książki

burzliwa historia miłości między polską nauczycielką i niemieckim oficerem SS, który mimo noszenia hitlerowskiego munduru, w głębi duszy
nie popierał faszystowskiej ideologii.
W kolejnej powieści pt. „Piętno von
Becków” opisuje losy Julii, prawnuczki
bohaterów z pierwszej powieści, która
odkrywa historię swojej rodziny. Obie
powieści należące do „Sagi von Becków” zostały docenione za rozmach
i pełną emocji fabułę oraz uhonorowane nominacją do Literackiej
Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn”.
Społecznie pisarka jest związana ze
– znaną w Słupnie – „Fundacją dla
Rodaka” z Olsztyna.
W nowym cyklu „Zanim nadejdzie
jutro” autorka wraca do tematyki

wojennej, wywózek w nieznane, do
świata, w którym jedynie śmierć jest
pod dostatkiem, a życie staje się już
tylko walką o przetrwanie. „Ziemia
ludzi zapomnianych”- tom, którego
premiera była 22 stycznia, to kontynuacja losów bohaterów z pierwszej części i jeszcze więcej emocji, skrajności,
a przede wszystkim pogłębiony obraz
walki o przetrwanie. Podczas spotkania z czytelnikami w GOK-u w Cekanowie autorka nie tylko opowiadała
o swoich książkach, ale również o swojej niedawnej podróży do Kazachstanu
śladami polskich zesłańców i spotkaniami z tamtejszą polonią. (a)

Od 1 marca 2019 r.

GMINNY ŻŁOBEK W SŁUPNIE

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ZAPEWNIAMY:
• ciepłą i rodziną atmosferę
• ciekawe zabawy i zajęcia
• smaczne i zdrowe posiłki
• wykwalifikowany personel
• wszechstronną opiekę i rozwój dziecka.
Karty zgłoszeń dziecka do Żłobka
będą przyjmowane w
Gminnym Żłobku w Słupnie ul. Warszawska 26B
w dniach: 1 marca — 15 kwietnia br. w godzinach 6.00 — 17.00
( poniedziałek — piątek)
Wnioski można pobrać na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Słupnie
oraz w
Gminnym Żłobku w Słupnie, ul. Warszawska 26B.

ogłoszenia 9
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STOP

Wójt Gminy Słupno

SMOG

apeluje do wszystkich mieszkańców
o niespalanie odpadów w piecach

Przypominam, iż przepisy prawa kategorycznie zabraniają
termicznego przekształcania odpadów
poza spalarnią i współspalarnią.
Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie
powyższego zakazu podlega karze grzywny.
Zatem w trosce o zdrowie naszych mieszkańców i stan
środowiska naturalnego, zwracam się do Państwa
z prośbą o stosowanie właściwego materiału opałowego
w urządzeniach grzewczych
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw
zawierających biomasę o wilgotności
w stanie roboczym powyżej 20 proc.
(np. mokrego drewna);

• od dnia 11.11.2017r. wszystkie
nowe instalacje (piece, kominki
i kotły) muszą spełniać wymagania
ekoprojektu*;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno, czyli tzw. kopciuchów, które
nie spełniają wymogów dla klas 3, 4
lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
muszą wymienić je do końca 2022
r. na kocioł zgodny z wymaganiami
ekoprojektu*;

• posiadacze kominków będą musieli
wymienić je do końca 2022 r.
na takie, które spełniają wymogi
ekoprojektu*
lub
wyposażyć
je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie*;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 wg normy
PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić
je do końca 2027 r., na kotły zgodne

z wymaganiami ekoprojektu*;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli
z nich korzystać do końca ich
żywotności.
*Wymagania ekoprojektu - są to
normy jednolicie określone dla całej
Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dlatego, przed

zakupem pieca, warto upewnić się
u sprzedawcy, bądź producenta,
czy posiada on certyfikat i jest
zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy też przy tym pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów
z rusztem awaryjnym.

ADOPTUJ - NIE KUPUJ !

Zapobiegajmy bezdomności zwierząt

Kontakt w sprawie adopcji do współpracujących
z Gminą Słupno schronisk

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie: Tel. 56 46 46 100, Tel. 508 009 328
www.schronisko-grudziadz.pl
Hotel Dla Psów w Małej Wsi: Tel. 507 695 048
Facebook: Hotel dla bezdomnych psów - Mała Wieś

Adoptuj mnie...

Prawdziwej przyjaźni nie można
kupić. Adoptuj zwierzaka ze schroniska, a on odwdzięczy się bezgraniczną miłością i wiernością. Na
tę chwilę w polskich schroniskach
przebywa ponad 100 000 bezdomnych psów i 30 000 kotów.
Pomóżmy im znaleźć kochający i ciepły dom. Większość polskich
schronisk ma problem przepełnienia. Dzieje się tak z powodu większej
liczby przyjmowanych niż adoptowanych zwierzaków. Cała sytuacja ma
początek w zachowaniu ludzi, którzy
porzucają swoje zwierzęta i nie wiedzą bądź nie interesuje ich dalszy los
kotów czy psiaków.
Ponad połowa wszystkich uro-

dzonych każdego roku kotów i psów
ginie tragicznie lub umiera bez stałego domu. Brakuje dla nich domów, w których miałyby właściwą opiekę. Są niechciane, więc bardzo często porzucane, wyrzucane
w różnych przypadkowych miejscach
bądź uśmiercane w sposób wysoce
niehumanitarny.
Możemy temu zapobiec wykonując u swoich pupili zabiegi sterylizacji i kastracji zarówno u kotów jak
i u psów.
Zabiegi te poza rolą zapobiegania nadpopulacji bezdomnych zwierząt wspomagają także jakość życia naszych własnych pupili. Zapobiegają wielu chorobom. Są to ru-

tynowe zabiegi chirurgiczne, które można wykonać w gabinetach
weterynaryjnych.
WYSTERYLIZOWANE:
Kocury – żyją dłużej, są spokojniejsze, nie uciekają, nie znaczą terenu
swoim zapachem, są łagodniejsze
Kotki – nie miauczą przeraźliwie, nie
uciekają z domu, nie rodzą niechcianych kociąt, nie przyciągają samców,
są spokojniejsze
Psy – są mniej pobudliwe i agresywne, nie uciekają i nie włóczą się, nie
walczą z innymi psami
Suczki – nie mają cieczki, nie rodzą
niechcianych szczeniaków, nie są
skłonne do ucieczek, są spokojniejsze

10 ludzie
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CZŁOWIEK Z PASJĄ – EDWARD WIELGÓCKI

Moje życie to muzyka
Od roku jest kapelmistrzem orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie.
Reaktywacja orkiestry w Słupnie
to kolejne życiowe zadanie Edwarda Wielgóckiego, który jako kapelmistrz kilku orkiestr dętych święcił
największe triumfy w kraju, koncertował za granicą, wychował kilkuset
instrumentalistów. Pracował, jako
zawodowy żołnierz w orkiestrze wojskowej. Na emeryturze poświęcił się
całkowicie orkiestrom strażackim
i nauczaniu dzieci i młodzieży. Zaczął grać, jako piętnastoletni chłopak i od tej pory muzyka towarzyszy
mu całe życie.
Wiosną 2015 roku o kapelmistrzu
Edwardzie Wielgóckim usłyszała cała
Polska. Jego Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Gozdowo wystąpiła w – bijącym rekordy popularności – telewizyjnym show „Must Be The Music. Tylko Muzyka” w Polsacie. Dla znawców
tematu i miłośników orkiestr dętych
to żadna niespodzianka. Orkiestra
z Gozdowa (powiat sierpecki) od kilkunastu lat należy do ścisłej krajowej
czołówki strażackich orkiestr dętych
i zdobywa nagrody na arenach krajowych i zagranicznych. Swoje pierwsze
sukcesy krajowe kapelmistrz święcił
natomiast z młodzieżową orkiestrą
z Goleszyna (również powiat sierpecki), którą z prowincjonalnej przeciętności wyciągnął na krajowy top,
wygrywając XX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych OSP w kategorii:
musztra paradna. Jednocześnie pracował z orkiestrą w Gozdowie. Można
bez wielkiej przesady stwierdzić, że
czego nie dotyka kapelmistrz swoją
batutą, zamienia w złoto. Nic jednak
nie przychodzi samo. Sukcesy poprzedzone były ciężką pracą, wyrzeczeniami, systematycznością, konsekwencją
oraz pasją do muzyki, czym dyrygent
zaraża młodych ludzi. Każdą orkiestrę
traktuje jak rodzinę, którą kocha, ale
i od której wymaga. Czy tak będzie
też z orkiestrą w Słupnie? Zdaniem
kapelmistrza nasz zespół w grudniu
może być gotowy na pierwszy koncert
publiczny, a za kolejne trzy lata może
rywalizować na wysokim poziomie
z innymi orkiestrami.
W mundurze
– Pochodzę z okolic Sierpca. Moja
przygoda z muzyką rozpoczęła się
w latach siedemdziesiątych, kiedy
byłem nastolatkiem, w szkole ponadpodstawowej w Sierpcu, gdzie była
orkiestra szkolna. To były początki.
Potem był zespół muzyczny, który
grał tzw. chałturki gdzie się dało, na
wiejskich zabawach także. Później zaczęło się wojsko i muzyka na poważnie. Służyłem w jednostce wojsk lotniczych w Powidzu, gdzie była zawodowa orkiestra wojskowa. Najpierw

byłem żołnierzem służby zasadniczej,
potem uczęszczałem do średniej
szkoły muzycznej w Koninie, po czym
zdałem egzamin na żołnierza zawodowego i zostałem członkiem zawodowym tejże orkiestry. Dzień w dzień,
od ósmej rano do czternastej były zajęcia. Do tego dużo grania. Koncerty,
przeglądy, uroczystości państwowe,
imprezy okolicznościowe, pogrzeby –
wspomina pan Edward.
Orkiestry strażackie
Po czterech latach spędzonych w jednostce w Powidzu, z powodów rodzinnych musiał przenieść się do Płocka,
gdzie został kapelmistrzem miejscowej orkiestry wojskowej. W płockiej
jednostce nie było żołnierzy zawodowych, więc zespół był tzw. nieetatowy, czyli półamatorski składający się
z żołnierzy zasadniczej służby. W 1997
roku kapelmistrz przechodzi na emeryturę i od tamtej pory w całości poświęca się pracy z młodzieżą i orkiestrami ochotniczych straży pożarnych.
Jeszcze kilka lat wcześniej otrzymał
propozycję zaopiekowania się orkiestrą strażacką w Goleszynie pod
Sierpcem, którą tworzyli w większości dorośli strażacy ochotnicy, mający
swój rytm pracy, swoje przyzwyczajenia i nawyki, nie zawsze związane były
z muzyką. Taka prawdziwie amatorska zabawa w granie nie bardzo interesowała nowego kapelmistrza, który
po krótkim czasie chciał zrezygnować
z prowadzenia zespołu. Jednak po
namowie ówczesnego wójta gminy
Sierpc, Edward Wielgócki został z orkiestrą na swoich warunkach i postawił na pracę z dziećmi i młodzieżą.
Sukcesy
– Starzy instrumentaliści nie byli
przygotowani do moich zasad i stylu
pracy. Wszystko trzeba było zaczynać od nowa i postawić na młodzież.
Zacząłem od dzieci ze szkoły podstawowej, które z czasem grały coraz lepiej, a starsi zaczęli powoli wykruszać.
Zaczęły się dobre czasy – mówi kapelmistrz. Ciężka i systematyczna praca
przyniosła efekty. Orkiestra z Goleszyna zaczęła odnosić sukcesy na przeglądach powiatowych, regionalnych,
potem na arenie ogólnopolskiej. Aż
w końcu w roku 2009 Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Goleszyna wygrała
krajowy festiwal orkiestr strażackich
w kategorii: musztra paradna.
Mniej więcej w tym samym czasie, co
tamta orkiestra, zaczęła grać orkiestra
strażacka w niedalekim Gozdowie. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych tamtejszy zespół zaczął mieć kłopoty organizacyjne, odszedł kapelmistrz, zespół
topniał. Poproszono, więc o pomoc
sąsiada zza miedzy, czyli kapelmistrza
z Goleszyna. Edward Wielgócki kierował z powodzeniem obiema orkiestrami. Dla zespołu z Gozdowa rozpoczęła
się złota era.

Próba orkiestry w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie

– Z Gozdowem wszystko potoczyło
się jeszcze szybciej. W 2004 roku wygraliśmy międzypowiatowy przegląd
orkiestr dętych, potem regionalny
przegląd w Polanicy, kwalifikując tym
samym się do festiwalu krajowego.
Zaczęła się inna era, inna muzyka. Ta
orkiestra do dziś jeździ nieprzerwanie,
rok do roku, na festiwale ogólnopolskie. Jest w pierwszej piątce, może szóstce najlepszych orkiestr strażackich
w kraju. Do dziś żadna orkiestra z byłego województwa płockiego nie powtórzyła sukcesów orkiestr z Goleszyna
i Gozdowa – mówi Edward Wielgócki.
Słupno – kolejne wyzwanie
Nad przyjęciem kolejnej propozycji,
ze Słupna, kapelmistrz długo się zastanawiał. Wyznaje zasadę, że albo
robi coś dobrze na całego, albo wcale. Przekonała go wola i determinacja
wójta gminy, który chce, aby w Słupnie powstała orkiestra z prawdziwego
zdarzenia. Nie bez znaczenia była chęć
zmierzenia się ze sobą i podjęcie kolejnego zadania.
– Dwa tygodnie myślałem nad tą propozycją, ale każde nowe wyzwanie
mnie jakoś kręci, nowy projekt, kolejne moje „dziecko”, chęć udowodnienia
czegoś sobie również. Wolą władz
gminy jest, aby tutaj powstała porządna orkiestra. Ale droga do tego
jeszcze daleka – dodaje dyrygent.
Kiedy nowy kapelmistrz rozpoczął

pracę w Słupnie, część instrumentalistów odeszła, co wcale nie dziwi pana
Edwarda. Jego zdaniem w orkiestrach
jest tak, że to są takie duże rodziny,
a gdy po latach przychodzi nowy kapelmistrz, część instrumentalistów
odchodzi z wraz z poprzednim dyrygentem, niezależnie od tego, kim
jest nowy szef zespołu. Wielu z nich
przestało grać po prostu. Dziś ze starej ekipy zostały cztery osoby. Obecnie
orkiestra w budowie liczy osiemnaście osób, głównie dzieci i młodzież.
Pierwszy etap budowy zespołu jest
najtrudniejszy, najbardziej wymagający, aż do pierwszego publicznego
koncertu. Później będzie łatwiej. Aby
lepiej się poznać, zintegrować i zgrać
nasi młodzi instrumentaliści w lipcu
jadą na dziesięciodniowy obóz wakacyjny. Póki, co jest mnóstwo pracy
i ćwiczeń.
Trudna praca
– Praca nie kończy się na próbach (dwa
razy w tygodniu), ale wymaga wiele
ćwiczeń w domu, są zadania domowe.
Zajęcia odbywają się we wszystkich
trzech szkołach, w ośrodku kultury
we środy i w soboty. Na dziś osiemnaście osób to liczba optymalna, ale już
czas myśleć o nowym naborze. Obecnie instrumentaliści znają wszystkie
nuty, doskonalimy czytanie tych nut
na gamach. W tej chwili przechodzimy już do grania utworów, mamy ich
dwanaście. Nie są to trudne utwory
orkiestrowe. Przygotowuję trzydzieści nowych utworów, ale jeszcze nie
wiem, ile z tego wybierzemy dla nas.
Repertuar musi być dobrany do możliwości orkiestry. Powiedziałem na
początku, że dwa lata ciężkiej pracy
może pozwolić na stworzenie orkiestry w Słupnie. Pytanie tylko jest takie, jaki będzie poziom tej orkiestry.
To zależy od tego, ile osób przyjedzie
w kolejnym naborze i ile z nich zostanie. Z młodzieżą i dziećmi trzeba
łagodnie postępować, żeby nie przeholować, ale jednocześnie być konsekwentnym i wymagającym, aby osiągnąć cel. Po cichu myślę, że w grudniu
możemy dać pierwszy publiczny występ, ale nie za wszelką cenę. Koncert
musi trwać 30-40 minut, a to jest
sporo utworów do przygotowania –
deklaruje kapelmistrz.
Nabór jest trudny. Młodzież ma dużo

zajęć w szkole i dużo rozrywek poza
szkołą. Zostają najwytrwalsi pasjonaci. Granie w orkiestrze wymaga ogromnej pracowitości i dyscypliny, a sukcesy
nie przychodzą szybko. Granie koncertów, pierwsze sukcesy dają ogromną
satysfakcję. – Nie każdy rodzi się muzykiem, ale to jest szansa dla wielu
młodych ludzi, którzy w wieku kilkunastu lat jeszcze nie wiedzą, co chcą
robić w życiu. Dla wielu z nich muzyka
może być spełnieniem i sposobem na
życie – mówi pan Edward, który przygodę z muzyką rozpoczął przypadkiem,
a potem wypełniła całe jego życie.
Mimo tego, że pasji do muzyki nie miał
w genach, nie pochodzi z muzykalnej
rodziny, nikt z jego bliskich nie grał na
żadnym instrumencie.
Życie jest muzyką
– To jest hobby, które często przeradza się w sposób na życie. Muzyka
zmienia nasze życie, poprzez muzykę
inaczej widzimy świat. Muzyki można
się nauczyć, kształcić słuch, ale żeby
być geniuszem jak Chopin, czy Mozart
to trzeba się z tym urodzić. Trudno by
mi było żyć bez muzyki, która mi towarzyszy prawie całe życie. W szkole
muzyka stała się moim głównym zainteresowaniem. Nie miałem jeszcze
trzydziestu lat a już byłem kapelmistrzem. Muzyka dała mi bardzo dużo,
nauczyła mnie odpowiedzialności za
ludzi, współpracy z ludźmi, dała mi
chleb i utrzymanie. Moje życie to muzyka – mówi Pan Edward.
Sam gra na wszystkich instrumentach dętych blaszanych. Jego ulubiony instrument to trąbka, ale gra
też na instrumentach drewnianych.
W swojej karierze wychował kilkuset
instrumentalistów. Wielu z nich robi
muzyczne kariery, gra w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, uczy w renomowanych szkołach
muzycznych. Z wieloma utrzymuje
kontakt do dziś. – Grając wiele lat ze
sobą w orkiestrze stajemy się rodziną,
dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, tęsknimy za sobą. Widać to po
tych instrumentalistach, którzy muszą wyjechać, studiować, pracować.
Brakuje nam wspólnego grania – kończy kapelmistrz Edward Wielgócki.
Andrzej Wiśniewski
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KOSZTY DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROSNĄ

Dlaczego woda i ścieki drożeją?
Rada Gminy uchwaliła nowe stawki
dla mieszkańców za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków. Nowe
taryfy zakładają nieznaczny wzrost,
konieczny ze względu na rosnące
koszty eksploatacji, utrzymania sieci,
energii elektrycznej, materiałów
i usług. Gmina Słupno wciąż pozostaje wiodącą gminą w powiecie płockim, jeśli chodzi o najniższe opłaty za
wodę i ścieki.
Po zmianie przepisów prawa w 2018
roku, taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki są zatwierdzane
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie jak dotychczas,
przez Radę Gminy. Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie decyzją z dnia 28 grudnia
2018 roku zatwierdził nowe taryfy dla
Gminy Słupno na okres 3 lat. Ceny taryfowe przewidują wzrost ceny ścieków
o 43%, wzrost ceny wody o 22% oraz
wzrost stawki opłaty abonamentowej
średnio o 77%.

Dopłaty gminy
By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane ponosić gospodarstwa domowe za te usługi, Rada Gminy Słupno na
wniosek wójta uchwaliła dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 zużytej wody, do 1
m3 odprowadzanych ścieków oraz do
kwartalnej stawki opłaty abonamentowej.
Dotychczas taryfy za wodę i ścieki były
znacznie niższe, przy czym gmina dopłacała do każdego m3 wody zużytej
przez gospodarstwa domowe kwotę
0,69 zł i dopłacała do każdego m3 odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ścieków kwotę 1,92 zł. Również
gmina dopłacała do stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców wody kwotę 2,86 zł za każdy kwartał i dla odbiorców usług w zakresie odprowadzania
ścieków 6,45 zł za każdy kwartał.

Nieznaczny wzrost
W związku z wprowadzeniem nowych
taryf wójt zaproponował by gmina
zwiększyła dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych do końca stycznia
2020 roku w takiej wysokości by cena
końcowa dla mieszkańców gminy nieznacznie wzrosła. Rada Gminy Słupno
w dniu 25.01.2019 roku podjęła Uchwałę Nr 34/IV/19, na mocy której zwiększona została wysokość dopłaty do
ceny dostarczonej wody i ceny odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe. W efekcie gmina będzie
dopłacać 0,96 zł do 1 m3 dostarczonej
wody i 3,94 zł do 1 m3 odprowadzonych
ścieków przez gospodarstwa domowe.
Natomiast dopłaty do abonamentu
wynosić będą odpowiednio 5,56 zł za
kwartał dla odbiorców wody i 11,84zł za
kwartał dla odbiorców odprowadzania
ścieków.
W efekcie ceny końcowe, obowiązujące
do 31.01.2020r. dla gospodarstw domowych za wodę i ścieki wzrosną o 50gr
za 1m3 natomiast wysokość opłaty
abonamentowej wzrośnie o 2,28 zł za
kwartał i wynosić będą:
cena za 1 m3 wody – 3,20 zł brutto
opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy wody) – 5,00zł brutto
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
– 4,39 zł brutto.
opłata abonamentowa za kwartał (odprowadzanie ścieków) – 5,00zł brutto.

Rosną koszty eksploatacji
Samorządy musiały ustalić nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Zmianę stawek wymusiła nowelizacja prawa wodnego. Głównym powodem wzrostu cen wody, ścieków oraz

opłat abonamentowych jest coroczny
wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania m. in. o charakterze inflacyjnym tj.
energii, materiałów i usług. Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy
w Słupnie nie posiada własnego zaplecza technicznego, dlatego też korzysta
z kontrahentów indywidualnych, których ceny usług systematycznie wzrastają. Rosną koszty usuwania awarii na
sieciach i urządzeniach wodno – kanalizacyjnych, a także stacjach uzdatniania
wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach wody i ścieków. W poprzednich latach występował problem
z niedofinansowaniem w zakresie
utrzymania istniejącej infrastruktury.
Stąd coroczne narastające koszty eksploatacji i utrzymania w sektorze gospodarki wodno – kanalizacyjnej.
Taryfy dla Gminy Słupno ustalone zostały na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne grupy taryfowe. Przy
określeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, kryterium ustalania
niezbędnych przychodów stanowiły
koszty poniesione w roku obrachunkowym 2017. Koszty te ujęte są w ewidencji księgowej sporządzonej zgodnie
z przepisami o rachunkowości.
Wzrosty wartości w zakresie bieżących
kosztów eksploatacji (kosztów utrzymania) co do zasady ustalono w zakresie wzrostu określonego na podstawie
średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu, a także
według planowanych i obowiązujących
stawek utrzymania na lata obowiązywania taryf.
Średnioroczne wskaźniki wymienione
powyżej zostały ustalone na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku.
Do wyliczeń były brane pod uwagę tylko i wyłącznie koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania tj. koszty zatrudnienia pracowników, koszty zakupu materiałów, koszty usuwania awarii, koszty
napraw i remontów, koszty usług pozostałych jak monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków, koszty ba-

dania wody i ścieków, opłaty środowiskowe, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych, a także koszty
zakupu energii.
Przy ustalaniu poziomu niezbędnych
przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
zarówno
w zakresie zaopatrzenia w wodę jak
i odprowadzania ścieków w kosztach
eksploatacji i utrzymania nie zostały
uwzględnione koszty amortyzacji lub
odpisów umorzeniowych. Realizowane
zadania inwestycyjne mają charakter
roczny a ich wysokość corocznie uzależniona jest od możliwości finansowych
budżetu. Tym samym wliczenie wyłącznie w jednym roku odpisów umorzeniowych, bez zachowania ciągłości
realizowanych przedsięwzięć majątkowych spowodowałoby nieuzasadniony
wzrost taryfy, który jednocześnie nie
przekładałby się na powyższą stawkę
w kolejnych latach objętych wnioskiem.
Konsekwencją powyższego podejścia
jest nieujmowanie przy kalkulowaniu
niezbędnych przychodów odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek lub
wyemitowanych obligacji jak również
rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia. Ewentualne
zwrotne zewnętrzne źródła finansowania zadań (kredyty, pożyczki, obligacje) planowane są wyłącznie w danym
roku budżetowym, dotyczą także wy-

wane są przez wydział Urzędu Gminy,
kalkulacje taryf nie zawierają w sobie
danych dotyczących kosztów nabycia
własnych akcji lub udziałów w celu
umorzenia czy też ewentualnych kosztów spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego
umorzenia.
Kolejną pozycją nie występującą przy
ustalaniu poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest tzw. niepodzielony zysk z lat ubiegłych, czyli
zgodnie z definicją ta część zysku netto, która nie została wypłacona udziałowcom w formie dywidendy i została
zatrzymana w przedsiębiorstwie. Taka
część zysku wykorzystywana jest na
finansowanie wydatków inwestycyjnych, które spowodują wzrost dochodów w przyszłości. Szczególne zasady
rachunkowości obowiązujące w urzędach gmin, a tym samym odmienne od
podmiotów typu spółka czy zakład budżetowy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, powodują iż wykazywany w bilansie ewentualny zysk
nie ma znaczenia na poziom środków
inwestowanych czy też na poziom
przyszłych dochodów tak jak w spółce
prawa handlowego.

Cztery lata bez podwyżek

ców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz stawek abonamentowych. Konsekwencją podejmowanych
uchwal jest fakt, że od 2015 roku
w gminie Słupno brak było podwyżek
za odprowadzanie ścieków, dostarczanie wody oraz opłatę abonamentową.
Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą dopłaty do taryf w 2019 roku szacowane
są w wysokości 1 039 607,14zł.
W związku z powyższym wzrost cen
i stawek w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest uzasadniony i niezbędny do pokrycia rzeczywistych
kosztów prowadzanej działalności
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę
ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej
działalności prowadzonej przez Wydział.
Warto zaznaczyć, że stawki obowiązujące w gminie Słupno, nie należą
do najwyższych i plasują się w grupie
raczej niższych stawek a biorąc pod
uwagę wysokość wzrostu nominalnego, wskaźnik procentowy nie powinien
być brany pod uwagę. Dla przykładu
można podać gminy powiatu płockiego
gdzie stawki wynoszą:

Ceny brutto [zł]
abonament

Uwagi

GMINA

woda

ścieki

woda

ścieki

Gmina Słupno

3,20

4,39

5,00/kwartał

5,00/kwartał

Miasto i Gmina
Gąbin
Miasto i Gmina
Gąbin

3,75 – 3,82

11,77

6,37 – 15,25

6,37 – 15,25

3,45

7,89

4,00/m-c

4,00/m-c

Gmina Łąck

3,60

6,39

19,18/odb./rok

-

Gmina
Radzanowo
Gmina Stara
Biała

3,24

7,02

3,67

5,83

9,12/2m-ce

10,80/2m-ce

Miasto Płock

4,76

7,28

4,26/odb./m-c

4,53/odb./m-c

łącznie zadań inwestycyjnych.
Dodatkowo z uwagi na fakt, iż w Gminie zadania w zakresie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków realizo-

zgodnie z
dopłatą
zgodnie z
taryfą
zgodnie z
taryfą
zgodnie z
taryfą

63,07/odb./rok

Biorąc pod uwagę ochronę odbiorców
usług, Rada Gminy na wniosek Wójta
od 2015 roku podejmuje uchwały
w sprawie dopłat do taryfy dla odbior-

zgodnie z
taryfą
zgodnie z
taryfą

Dominika Kacprzyńska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodno-Kanalizacyjnej

12 w gminie

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | luty/marzec 2019 ROK

WYBORY SOŁECKIE 2019

Wybraliśmy nowych (starych)
sołtysów w gminie
Zakończyły się trwające przez miesiąc wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych miejscowościach. W większości z nich sołtysami
pozostały te same osoby. Nowi sołtysi zostali wybrani w Barcikowie, Miszewku Strzałkowskim, Starym Gulczewie, Wykowie, a w Słupnie
został wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Baranowski. Najwyższa frekwencja była za zebraniu sołeckim w Mijakowie (40%), a najniższa w Słupnie (4%). Gratulujemy wybranym i życzymy wytrwałości w codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysa
i do rad sołeckich w gminie Słupno.

SOŁECTWO BIELINO

SOŁECTWO BARCIKOWO

Sołtys - Katarzyna Garwacka.
Rada Sołecka: Grażyna Kulpa, Elżbieta Kacprzak, Joanna Domagalska

SOŁECTWO CEKANOWO
Sołtys - Agnieszka Karpińska-Rosiak.
Rada Sołecka: Bartosz Dybiec, Andrzej Cybulski oraz Ewa Żebrowska.

SOŁECTWO BOROWICZKI – PIEŃKI

Sołtys - Andrzej Kania.
Rada Sołecka: Piotra Majewski, Bogdana Obarowski, Ireneusz Bedyk.

SOŁECTWO MIJAKOWO
Sołtys - Marianna Szczypniewska.
Rada Sołecka: Iza Więcek, Agnieszka Kanigowska, Agnieszka Polit.

SOŁECTWO LISZYNO

Sołtys - Marcin Gorzelany.
Rada Sołecka: Beata Jakubowska, Jacek Dąbrowski, Jarosława Kaźmierczak.

SOŁECTWO MISZEWKO STEFANY
Sołtys – Dariusz Luśniewski.
Rada Sołecka: Jarosław Śliwiński, Andżelika Niedzielska, Marcin Sikora.

SOŁECTWO MIROSŁAW

Sołtys – Tomasz Piórkowski.
Rada Sołecka: Aneta Kaszanek, Elżbieta Raczyńska, Konrad Kosiński.

SOŁECTWO SAMBÓRZ
Sołtys – Andrzej Pietrzak.
Rada Sołecka: Agnieszka Winiarek, Renata Zych, Tomasz Pietrzak.

Sołtys - Jerzy Gorzycki.
Rada Sołecka: Piotr Żabolicki, Grzegorz Dąbrowski, Krzysztof Rygier.
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SOŁECTWO MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE

SOŁECTWO NOWE GULCZEWO

Sołtys - Sebastian Jakubowski.
Rada Sołecka: Danuta Dominik, Andrzej Kozieł, Tomasz Kowalski.

Sołtys - Adam Jankowski.
Rada Sołecka: Tomasz Święty, Krzysztof Rutecki, Zbigniew Idzik.

SOŁECTWO RAMUTOWO

SOŁECTWO RYDZYNO

Sołtys - Renata Dembska.
Rada Sołecka: Edyta Kusińska, Jacek Sandomierski, Mariusz Urbański.

Sołtys - Anna Głowacka.
Rada Sołecka: Władysław Grabowski, Michał Popławski, Jacek Nych.

SOŁECTWO SŁUPNO

SOŁECTWO STARE GULCZEWO

Sołtys – Paweł Baranowski.
Rada Sołecka: Jerzy Nesterowicz, Iwona Markosjan, Halina Ludwiczak.

Sołtys - Beata Marciniak.
Rada Sołecka: Bogusława Tomczak, Władysław Wochowski, Krzysztof Żółtowski.

SOŁECTWO SZELIGI

SOŁECTWO WYKOWO

Sołtys - Bogdan Falkowski.
Rada Sołecka: Grzegorz Maciejewski, Jerzy Michalski, Krzysztof Kwiatkowski.

Sołtys – Janusz Szenk.
Rada Sołecka: Wiesław Wernik, Krzysztof Filant, Janusz Karolak.

ROZMOWA Z PAWŁEM BARANOWSKIM, RADNYM GMINY I NOWYM SOŁTYSEM SŁUPNA

Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi
Wybór Pana na sołtysa świadczy o dużym zaufaniu mieszkańców Słupna.
Nie miał Pan obaw przed objęciem
funkcji sołtysa na tak trudnym i do tej
pory podzielonym sołectwie?
Po pierwsze nie jestem strachliwy, a po
drugie znam Słupno, jego mieszkańców i wiem, na co się zdecydowałem.
Powtórzę to, co powiedziałem po wyborze, dziękując tym, którzy mnie poprali, jednocześnie swoją pracą będę
chciał przekonać tych, którzy do mojej
kandydatury podchodzili z dystansem.
Jestem radnym wybranym w Słupnie
i problemy, z jakimi zwracają się do mnie
mieszkańcy, jako radnego, pokrywają
się w dużej mierze ze sprawami sołeckimi, więc bez problemu pogodzę obie

funkcje. Znam dobrze problemy mieszkańców sołectwa.
Co z funduszem sołeckim wsi Słupno?
Wiosną ubiegłego roku ówczesna pani
sołtys złożyła rezygnację wraz z całą
radą sołecką, więc sołtysa Słupna nie
było. Nie można było ogłosić nowych
wyborów na sołtysa gdyż do wyborów
samorządowych pozostał okres krótszy
niż sześć miesięcy. Jak pamiętamy, ubiegłoroczne wybory samorządowe odbyły
się miesiąc wcześniej niż te w roku 2014.
Przypomnę, że do końca września sołtysi mają czas na podział funduszu sołeckiego na kolejny rok i przekazanie takiego wniosku do wójta gminy. Ponieważ
nie było sołtysa, nie było wniosku i podziału funduszu sołeckiego. Ja jednak

ze swej strony, jako mieszkaniec Słupna i radny, we wrześniu wystąpiłem do
wójta o zabezpieczanie środków finansowych w budżecie gminy dla sołectwa
Słupno. Z tego, co wiem środki takie są
zabezpieczone w wydatkach bieżących.
Mamy również nową Radę Sołecką.
To ludzie, do których chyba ma Pan
zaufanie?
Tak i cieszę się, że mieszkańcy Słupna
dokonali takiego wyboru. Wielokrotnie
miałem przyjemność współpracować
z tymi ludźmi. Z panią Haliną Ludwiczak
razem angażowaliśmy się w organizację
referendum w Słupnie. Pani Iwona Markosjan kandydowała ze mną w wyborach do Rady Gminy ze Słupna i byłem
wielkim zwolennikiem jej kandydatury.

Natomiast pan Jerzy Nesterowicz od
dawana angażuje się w życie społeczne i samorządowe gminy. Jest częstym
gościem na sesjach Rady Gminy i zabiera głos w ważnych dla mieszkańców
sprawach. Dlatego też jego obecność
w Radzie Sołeckiej jest jak najbardziej
słuszna i uzasadniona. Podkreślić należy, że każda osoba z Rady Sołeckiej jest
przedstawicielem innej części sołectwa,
więc wszyscy mieszkańcy będą należycie w niej reprezentowani.
Jakie plany na ten rok i lata kolejne ma
nowy sołtys wsi Słupno?
Wydaje mi się, że bardzo ważną sprawą
dla mieszkańców będzie zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Myślimy o zbudowaniu jakiegoś małego
amfiteatru, czy też muszli koncertowej,
gdzie można spędzić czas z rodziną,
obejrzeć jakieś występy artystyczne, czy
zorganizować koncert, bo takiego miejsca spotkań w Słupnie nie ma. Kolejna
sprawa to powiększenie i modernizacja
parkingu przy cmentarzu parafialnym
w Słupnie wraz z drogą dojazdową. Poza
tym mamy na dolnym Słupnie nową trasę pieszo – rowerową i moim zdaniem,
wzdłuż trasy przydałyby się ławeczki
dla odpoczynku. Pomysłów jest wiele.
Wszelkie decyzje będziemy podejmować
jednak wspólnie po konsultacjach społecznych. Jestem otwarty na współpracę
ze wszystkimi mieszkańcami Słupna.
(aw)

