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Inwestycje w gminie

Gmina słupno 
wychodzi z ZGRp

półkolonie letnie 
w słupnie

stypendia gminne 
rozdane str. 8

Brak konkurencji w przetargach 
(monopol i zmowa cenowa firm), 
wyższe stawki za przetwarzanie i skła-
dowanie odpadów to główne przyczyny 
istotnych podwyżek cen za odbiór 
śmieci w całej polsce w ostatnich 
dwóch latach - podał UOKiK w raporcie. 
Najwyższe opłaty są na Mazowszu, 
a najniższe - w Białymstoku. 
Problem z selektywną zbiórką u źródła, 
czyli w gospodarstwach domowych, 
jest w całym kraju – powstaje masa 
odpadów zmieszanych, których skła-
dowanie z roku na rok jest coraz 
bardziej kosztowne. W swoim raporcie 
UOKiK zauważa, że początek bieżącego 
roku przyniósł niespotykany w ostat-
nich latach ogólny wzrost wysokości 
opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Jak mówił prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Marek Niechciał prezentując wyniki 
„Raportu z badania rynku usług zwią-
zanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi w gminach miejskich 
w latach 2014-2019”, przy zmianie 
systemu poboru śmieci w 2012 r. 
argumentowano, że na drogach 
będzie mniej śmieciarek, a w lasach 
mniej śmieci. Tymczasem badanie 
Urzędu pokazuje, że sytuacja się nie 
poprawiła, a opłaty za wywóz śmieci 
istotnie wzrosły.
„Wzrost opłat płaconych przez miesz-
kańców za odbiór śmieci rozpoczął 
się w 2017 r., a potem z roku na rok 
był coraz większy. W latach 2018-
2019 ponad 60 proc. gmin podniosło 
lub planuje zwiększyć ceny” - mówił 
prezes UOKiK p. Niechciał..
Jak wynika z raportu, najwięcej płacą 
lub będą musieli zapłacić mieszkańcy 
woj. mazowieckiego w gminach: 
Józefów, Marki i Otwock (32 zł za 

odpady segregowane i 65 lub 63 za 
niesegregowane). Najniższe stawki 
są w Białymstoku (5 i 11 zł).
Według raportu wysokie ceny wywozu 
śmieci na Mazowszu to efekt braku przez 
kilka lat Wojewódzkiego Planu Gospoda-
rowania Odpadami (WPGO), za uchwa-
lenie którego odpowiada Sejmik Woje-
wództwa. Dodatkowo, poprzedni WPGO 
zakładał zbyt niskie limity przetwarzania 
odpadów. Efektem była mała liczba 
instalacji w regionie, niedostatek mocy, 
a co za tym idzie - wzrost cen za zagospo-
darowanie odpadów komunalnych.
Kolejnym powodem podwyżek, który 
podały gminy, był wzrost kosztów zago-
spodarowania odpadami. W ocenie UOKiK 
ma na to wpływ kilka głównych czynników. 
Pierwszym z nich jest wzrost tzw. opłaty 
marszałkowskiej za składowanie śmieci. 
Nawet jeśli przyznać, że w dalszej 
perspektywie cele, jakie wytyczone 
zostały w gospodarce odpadami, mogą 
skutkować pozytywnie, to na dziś 
wprowadzone regulacje prawne powo-
dują często drastyczny wzrost kosztów. 
Pytanie, jak wybrnąć z tej sytuacji?
•	 sześć lat po wprowadzeniu tzw. 

reformy śmieciowej w polskiej 
gospodarce odpadami nadal trwa 
rewolucja.

•	 Kolejne zmiany przepisów nie zatrzy-
mały podwyżek cen, wręcz prze-
ciwnie, koszty dramatycznie rosną.

•	 samorządy domagają się rozmów 
przy okrągłym stole.

•	 O problemach gospodarowania odpa-
dami komunalnymi rozmawiano 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w trakcie sesji pt. 
„Zagospodarowanie odpadów”.

W ramach masy zbieranych odpadów 
komunalnych największy problem 
stanowią bioodpady i odpady wyso-

kokaloryczne, których nie można skła-
dować. Każda z tych frakcji to ok. 40 
procent ogólnej masy odpadów komu-
nalnych w Polsce.
-Bez rozwiązania problemu tych 
dwóch frakcji nie mamy możliwości 
osiągnięcia już w przyszłym roku 50 
procent masy odpadów komunalnych 
w recyklingu – mówi wicewójt Gminy 
Słupno Agnieszka Ruclak na spotkaniu 
z mieszkańcami.
Kłopoty z bioodpadami i odpadami 
wysokokalorycznymi skutkują wzro-
stem cen dla mieszkańców i problemami 
dla samorządów, które za gospodarkę 
odpadami komunalnymi odpowiadają.
- Pytamy, dlaczego jest tak drogo, bo 
o tym, że jest drogo, wiedzą wszyscy. 
RIPOK-ów jest tak mało, że w zasadzie 
nie ma konkurencji, mamy monopol, 
jesteśmy jako gminy uzależnieni od tego, 
jakie ceny narzucają instalacje. Do tego 
rosną opłaty, koszty pracowników, a za 
to wszystko płacimy my.
- Mówimy o selektywnej zbiórce, miesz-
kańcy zbierają pięć frakcji, ale co z tego? 
Czy mamy możliwość zagospodarowania 
tych odpadów? Może trzeba wprowadzić 
takie działania, by firmy były w stanie 
przyjmować i zagospodarowy wać 
wszystkie odpady? – pyta wicewójt.
Wszyscy wierzymy, że podwyżki 
może zatrzymać nowelizacja Ustawy 
o czystości i porządku w gminie. 
Nowelizacja zakłada m.in. zniesienie 
regionalizacji, jeśli chodzi o przeka-
zywanie odpadów do instalacji. – to 
ma zapobiec tworzeniu się monopoli 
i zmów cenowych, które miały wpływ 
na podwyżki cen w niektórych regionach. 
Wierzymy, że dzięki temu samorządy 
będą miały więcej możliwości i to pozwoli 
im na większą swobodę działania.

Dokończenie str. 10
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W lipcu Gminny Ośrodek Kultury 
słupno z/s w Cekanowie zorgani-
zował półkolonie letnie dla 120 dzieci 
zamieszkujących na terenie gminy. 
tematem przewodnim tegorocznych 
zajęć były Cztery żywioły. Dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat mogły w każdym tygo-
dniu zapoznać się z jednym z czterech 
żywiołów: Ogień, Ziemia, Powietrze, 
Woda. W każdym tygodniu zorganizo-
wano gry i zabawy sportowe, zajęcia 
edukacyjne i kreatywne, rozmowy profi-
laktyczne i poznawcze z policjantami, 
ratownikami WOPR, strażakami, lotni-
kami, przedsiębiorcami itp. Uczestnicy 
półkolonii odwiedzili m.in. Pożarnicze 
Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi 

Łódzkiej w Wolborzu, JuraPark w Solcu 
Kujawskim, Młyn Wiedzy w toruniu, 
Aquapark w Kutnie, Aeroklub w Płocku, 
Manufakturę Czekolady i inne. Zajęcia 
edukacyjne odbywały się w Szkole 
Podstawowej w Słupnie. Organizator 
zapewnił II śniadanie, obiad oraz profe-
sjonalną opiekę.
Półkolonie letnie zorganizowano 
w Słupnie już po raz drugi. Podobnie jak 
w ubiegłym roku trwały cztery tygo-
dnie. Rodzice mogli skorzystać z opieki 
nad dziećmi od godziny 8.00 do 16.00. 
Uczestnikami byli najmłodsi z terenu 
gminy Słupno. GOK Słupno w tym roku 
zorganizował również Ferie zimowe dla 
dzieci przez cały okres wolny od szkoły. 

Cztery nowe trasy 
StR. 9
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prezydenckie
tango solo

Na łamach płockiej Gazety Wyborczej 
ukazał się tekst na temat planów 

prezydenta Płocka przyłączenia czę-
ści ościennych gmin do Płocka, w  tym 
gminy Słupno. to niechybny znak, 
że zbliżają się wybory, a  nawet trój-
bój wyborczy i  trzeba rzucić wyborcom 
jakiś temat do dyskusji i  dać igrzyska. 
A kiedy nie śnić o potędze i snuć mocar-
stwowe plany, jak nie podczas kampanii 
wyborczej.
Pan prezydent chce wchłonąć Maszewo 
Duże, Kostrogaj, Nowe Boryszewo. 
W  przypadku Słupna już nie tylko cho-
dzi o Nowe Gulczewo, ale o całą gminę! 
Pomijając merytoryczny sens, czy bez-
sens takiego przedsięwzięcia, pan pre-
zydent zaczął swoją batalię w dość ory-
ginalny sposób, czyli poinformował 
o tym w mediach, zamiast przynajmniej 
próbować zacząć rozmowy z  głów-
nymi zainteresowanymi, czyli samorzą-
dami ościennych gmin. Czyżby dlatego, 
że z  góry wiedział, jaki będzie rezultat 
tych rozmów? A może chodzi o to, żeby 
gonić wyborczego króliczka, a nie złapać 
go. Prezydent nawet mówi wprost, że 
w przypadku gminy Słupno opcja prze-
jęcia całej gminy jest spowodowana nie 
tylko bliskością granic, co stopniem zur-
banizowania gminy, poziomem rozwoju, 
inwestycji itd., bo, na co mu takie rolni-
cze Radzanowo na przykład. Zręcznie 
pomija wchłonięcie Plebanki i podatków 
do kasy miejskiej z  tego tytułu. Prezy-
dent kusi perspektywą otrzymania 100 

mln złotych z budżetu państwa za inte-
grację dwóch obszarów, oczywiście do 
kasy miejskiej, czyli do jednego wiel-
kiego wora. No, ale do integracji, jak do 
tanga, trzeba dwojga. A tutaj chętnych 
do tańca nie ma, ba, nawet zaproszenia 
nie było.
Czy swoimi mocarstwowymi planami 
snutymi w mediach, a nie w rozmowach 
z zainteresowanymi, pan prezydent mia-
sta chce przykryć wielkie problemy, jakie 
są w samym Płocku? A tych jest wiele, 
jak chociażby gwałtowny spadek liczby 
mieszkańców miasta i  odpływ mło-
dych ludzi do większych ośrodków albo 
właśnie na wieś. Jak chociażby zanie-
dbanie peryferyjnych dzielnic miasta, 
o czym mówił wójt Marcin Zawadka na 
łamach tejże GW, wskazując Borowiczki 
graniczące z  gminą Słupno. trudno nie 
odnieść wrażenia, że ktoś przekręcił 
znak drogowy o  180 stopni wjeżdżając 
z Rydzyna do miasta, gdzie nagle kończy 
się „cywilizacja”. Prezydent sięga wzor-
kiem daleko poza granice miasta, a pod 
bokiem Ratusza umiera ulica tum-
ska i Stare Miasto. Opustoszałe, zanie-
dbane, wyludnione, z  którego już ucie-
kają przedsiębiorcy i restauratorzy.
A  gdzie w  tym wszystkim samorządy, 
w obronie których formacja prezydenta 
tak się upomina i głośno krzyczy. A tych 
pan prezydent nawet nie wziął pod 
uwagę w swoich planach zawłaszczania 
sąsiednich gmin.

Andrzej Wiśniewski 

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
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

Dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30

Numer konta bankowego prowadzo-
nego dla dochodów Gminy słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
VIStULA Bank Spółdzielczy
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 Gospodarki Komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(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
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: Magdalena Kubacka
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl
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Absolutorium to rodzaj kontroli rady 
gminy nad wójtem, jaki narzuca ustawa 
o samorządzie gminnym, w zakresie 
wykonania budżetu, który jest wyrazem 
ostatecznej oceny jego działalności. To 
nic innego jak potwierdzenie przez radę 
gminy, iż wójt prawidłowo zrealizował 
budżet gminy, tj. zgodnie z prawem 
wydał publiczne pieniądze. Radni mogą 
udzielić lub nie udzielić wójtowi absolu-
torium poprzez podjęcie uchwały w tym 
zakresie. poprzedzona jest ona wnikliwą 
analizą i szczegółową oceną sprawoz-
dania z wykonania budżetu. 
Podczas VIII sesji Rady Gminy , która 
odbyła się w dniu 25 czerwca 2019r., po 
przeanalizowaniu sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2018 rok oraz informacji 
o stanie mienia komunalnego a także 
zapoznaniu się z pozytywną opinią Rejo-
nowej Izby Obrachunkowej, Radni Gminy 
Słupno bezwzględną większością głosów 
udzielili Wójtowi Gminy Słupno Marcinowi 
Zawadce absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok. W tym roku po raz 
pierwszy ta uchwała musiała być poprze-
dzona złożeniem raportu o stanie gminy 
a następnie udzieleniem wotum zaufania. 
Radni Gminy Słupno większością głosów 
zaakceptowali powyższy dokument 
i uchwalili powyższe uchwały. Udzielone 
wójtowi absolutorium jest potwierdzeniem 
skuteczności naszych działań. Bronią się 
działania i efekty, nie obietnice i plany. Plan 
budżetowy, który miał u swoich funda-
mentów jeden cel – poprawę jakości życia 
mieszkańców został wykonany. Podczas 
sesji Wójt przedstawił sprawozdanie 
z wykonania budżetu, w którym przed-
stawił wszystkie działania wykonane na 

rzecz mieszkańców w poprzednim roku. Po 
głosowaniu Przewodnicząca Rady Gminy 
– Pani Małgorzata Sawicka podzięko-
wała wójtowi za współpracę podkreślając 
w swojej przemowie, że „nasza gmina 
zmienia się na lepsze”. Marcin Zawadka 
podziękował radnym, naczelnikom oraz 
pracownikom urzędu i jednostek samorzą-
dowych oraz wszystkim, którzy pracują na 
rzecz gminy Słupno: „Najważniejsze jest 
to, że są osoby, których łączy chęć pracy na 
rzecz mieszkańców, kreatywne podejście 
do zmian w otaczającej rzeczywistości” 
– powiedział, dodając- „to jest dla mnie 
wyznacznik i taki moment kiedy z wielką 

przyjemnością przychodzę do pracy”. 
Wspominając poprzednie lata i początki 
swoich rządów w swojej przemowie zazna-
czył, że „(…) mogę z podniesionym czołem 
mówić o gminie Słupno jako o moim domu 
i razem z drużyną, zespołem radnych, 
niezależnie od tego jakie mają poglądy, 
razem tworzymy tę gminę i próbujemy 
usprawniać jak najlepiej”. Udzielone abso-
lutorium jest potwierdzeniem słuszności 
obranej drogi i wielkim zobowiązaniem. 
Przed nami dużo pracy, ale wierzymy, że 
dialog, zaangażowanie i wypracowywanie 
kompromisów pozwolą cieszyć się kolej-
nymi, dobrymi rezultatami.

Absolutorium dla wójta 
gminy słupno

Dotacja powiatu dla sołectw 
i samochód Osp słupno

W piątek 19 lipca 2019r. w siedzibie 
starostwa powiatowego w płocku 
odbyło się uroczyste podpisanie umów 
w ramach Mazowieckich programów 
Wsparcia dla powiatu płockiego. 
Umowy w imieniu Gminy słupno podpi-
sały Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak 
i pani skarbnik Beata Łapiak. W uroczy-
stości uczestniczyli także sołtysi gminy: 
Agnieszka Karpińska-Rosiak, Andrzej 
Kania, Dariusz Luśniewski, Renata 
Dembska i Janusz szenk. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 
Uchwałą nr 379/33/19 z dnia 26.03.2019r. 
przyjął „Zasady wyłaniania podmiotów 
rekomendowanych do uzyskania pomocy 
finansowej ze środków własnych budżetu 
Województwa Mazowieckiego przyznanej 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 
na realizację przez gminy zadań istotnych 
dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozli-
czania tej pomocy finansowej przez Woje-
wództwo Mazowieckie”.
Każda uprawniona gmina mogła złożyć 
pięć wniosków dla zadań, które zostały 
wskazane do realizacji przez sołectwa. 
Jedno sołectwo mogło być objęte realizacją 
tylko jednej inwestycji. Wysokość pomocy 
finansowej może wynosić do 50% kosztów 
kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000 zł.
Gmina Słupno otrzymała dotację 
w kwocie 100 000,00 na zakup śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
zamontowanym na stałe w OSP Słupno 

oraz na 5 zadań z Funduszu Sołeckiego 
w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”  
1 .  Z ag o sp o dar o w anie  t er enu 
na park (skwerek) - II etap 8 
000,00 zł otrzymało Barcikowo; 
2 .  Z agosp o dar o w anie  t er enu 
s p o r t o w o - r e k r e a c y j n e g o  1 0 
000,00 zł otrzymało Cekanowo; 
3. Zakup i montaż wiaty biesiadnej 
wraz ze stołami biesiadnymi 6 
486,40 zł otrzymało Liszyno; 
4. Zakup i montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej 5 891,84 zł otrzy-
mało Ramutowo i Święcieniec; 
5 Doświetlenie sołectwa lampami ledo-
wymi solarnymi 9 249,00 zł otrzymało 
Wykowo.

(MK)
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11 stycznia 2018r. sejm przyjął noweli-
zację do ustawy o samorządzie gminnym, 
której następstwem było dodanie art. 
28aa. przepis ten narzuca wójtowi 
obowiązek przekazywania radzie gminy 
co roku do dnia 31 maja raportu o stanie 
gminy. Jest to dokument obejmujący 
podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
nad raportem powinna zostać zwołana 
debata, w której mogą uczestniczyć miesz-
kańcy gminy, jeśli wpłynie taki wniosek do 
Przewodniczącego Rady Gminy do dnia 
zwołania sesji. Dokument musi zawierać, 
w przypadku gminy Słupno, co najmniej 
20 podpisów. Mieszkańcy gminy nie przed-
stawili takiego wniosku, dlatego raport był 
omawiany przez radnych gminy Słupno 
podczas sesji Rady Gminy Słupno, a wcze-
śniej na komisjach. Następstwem opraco-
wania raportu o stanie gminy jest udzie-
lenie lub nieudzielenie wotum zaufania dla 
wójta, co musi mieć miejsce przed głoso-
waniem nad absolutorium wójta. 
25 czerwca 2019r odbyła się VIII Sesja Rady 
Gminy Słupno, na której poddano głoso-
waniu powyższą uchwałę. Raport o stanie 
gminy przedstawiony przez wójta został 
przedstawiony bardzo obszernie w porów-
naniu do innych gmin w naszym regionie.
Budżet gminy
Polityka finansowa Gminy Słupno jest reali-
zowana w oparciu o uchwałę budżetową, 
która jest co roku uchwalana przez rade 
gminy. Określa ona źródła dochodów oraz 
kierunki wydatkowania środków. W 2018 
roku dochody budżetu gminy wzrosły 
o 7,33% i stanowiły kwotę 51.444.580,34 
zł. Na nią składały się dochody własne, 
subwencje ogólne i dotacje celowe. Dochody 
własne to wpływy do budżetu, na których 
pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in. 
podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia. 
Stanowiły one 43,14% dochodów budże-
towych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli 
transfery bezpośrednie z budżetu państwa, 
przyniosły budżetowi 29,10%, a 27,76% - 
wpływy z udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych.
Z informacji GUS wynika, że do okolicznych 
gmin z terenu powiatu płockiego migruje 
wielu płocczan. Na czele listy jest Gmina 
Słupno. Do końca 2018 roku zostało wyda-
nych 72 pozwoleń na budowę, przy czym 
w 2017r było ich 77 , a w 2016r – 64. 
W 2018r dochody budżetu gminy na 1 
mieszkańca wyniosły 6.660,35, nato-
miast wydatki – 9.247,03. tym samym 
wydatki budżetu gminy wzrosły o 30,33% 
w porównaniu do ubiegłego roku. to 
efekt odzwierciedlenia realizacji zadań 
wykonywanych przez gminę. W wielkości 
poszczególnych rodzajów wydatków znaj-
dują odbicie kierunki i zakres zadań powie-
rzonych gminie do wykonania. Największą 
część stanowi edukacja, pomoc społeczna 
i rodzina. Jednak gmina ponosi również 
wydatki bieżące w zakresie gospodarki 

komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę 
środowiska, utrzymanie zieleni, utrzy-
manie dróg, oświetlenie ulic, gospodaro-
wanie odpadami, utrzymanie urządzeń 
komunalnych, gospodarkę mieszkaniową 
oraz komunikację zbiorową. Wykonanie 
wydatków bieżących stanowiło 98,09% 
planu, natomiast majątkowych 93,31% 
planu. Na inwestycje przeznaczono kwoty 
większe niż w 2016 i 2017 roku. Największy 
udział w tym miały budowy lub moder-
nizacje dróg gminnych. Wyniosły one 
20.093.464,47 zł co stanowiło 68,19% 
wszystkich wydatków majątkowych. 
Na zadania z zakresu gospodarki ście-
kowej i ochrony wód wydatkowano 19% 
wydatków inwestycyjnych, natomiast 
na budowę infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej przeznaczono 3,01% tych 
samych wydatków. W bieżących wydat-
kach największy udział miała oświata 
i wychowanie, co stanowiło 28,22%, opieka 
społeczna – 27,23% oraz zadania bieżące 
z drogownictwa – 7,6%.
Inwestycje, Infrastruktura i Rozwój 
Gminy
Największą uwagę warto zwrócić na 
inwestycje realizowane w gminie Słupno. 
W 2018r. udzielono 50 zamówień na reali-
zację robót budowlanych, dostaw i usług na 
łączną kwotę brutto 23 468 198,18zł oraz 
postępowań przeprowadzonych z zastoso-
waniem ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych udzielono również zamówień poniżej 
30 000 euro w wyniku których zawarto 
146 umów i zleceń na łączną kwotę - 
1 720 283,85zł brutto. 
sieć wodociągowa, kanalizacyjna 
i oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupno posiada doskonale rozbudo-
waną sieć wodociągową o długości 139km 
umożliwiającą korzystanie z niej prawie 
99% ludności gminy w 17 sołectwach. Sieć 
wodociągowa na terenie Nowego Gulczewa 
zasilana jest z Wodociągów Płockich Sp. 
z o.o., które są jednocześnie zarządca tej 
infrastruktury. Natomiast w pozostałej 
części gminy woda pozyskiwana jest 
z 4 ujęć wód podziemnych zlokalizowanych 
w Bielinie, Gulczewie, Mijakowie i Słupnie. 
W każdym z wymienionych ujęć znajduje 
się stacja uzdatniania wody. W związku 
z niesłabnącym zainteresowaniem budow-
nictwem jednorodzinnym na terenie Gminy 
Słupno sieć wodociągowa jest sukcesywnie 
rozbudowywana. W 2018r. wybudowano 
1,48km sieci wodociągowych za łączną 
kwotę 327  041,23zł, m.in.: w Wykowie, 
Mijakowie, Mirosławiu, Słupnie przy ul. 
Bocianiej, Jesionowej, Olchowej i Pocz-
towej, w Cekanowie przy ul. Królewskiej, 
w Nowym Gulczewie przy ul. Wiśniowiec-
kiego i Zbrojowej.
W 2018r. wykonano dokumentacje projek-
towe i uzyskano pozwolenia na budowę 
sieci wodociągowych za łączną kwotę 
39 246,06zł: dla m.in. budowy sieci wodo-
ciągowej w Mijakowie (projekt zamienny), 
ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie, 
ul. Klonowej, ul. Jesionowej, ul. Olchowej, 
ul. Jaśminowe i ul. Głogowej w Słupnie, ul. 

Stokrotki, ul. Zamkowa i ul. Letnia w Ceka-
nowie, w Szeligach, Bielinie, PGR Gulczewo.
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Słupno funkcjonuje w 9 sołec-
twach a jej długość wynosi ca 103km. 
Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie 
terenu, budowę geologiczną terenu (cieki 
wodne) oraz rozproszoną zabudowę 
oprócz kanałów grawitacyjnych wybudo-
wane są również kolektory ciśnieniowe 
wraz z przepompowniami ścieków. Na 
terenie Gminy Słupno funkcjonuje 56 
przepompowni ścieków wyposażonych 
w system monitoringu.
Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Nowego Gulczewa są Wodo-
ciągi Płockie Sp. z o.o., które zajmują się 
zagospodarowaniem odprowadzanych 
z tego terenu ścieków. Natomiast ścieki 
z pozostałych miejscowości, tj. Bielina, 
Borowiczek – Pieniek, Cekanowa, Liszyna, 
Mirosławia, Starego Gulczewa, Słupna 
i Wykowa odprowadzane są do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Słupnie.
W 2018r. wybudowano 3,80km sieci kana-
lizacji sanitarnej i 411mb przyłączy kana-
lizacyjnych w granicach pasa drogowego 
(61szt.) za łączną kwotę 1 816 272,70zł. 
Zmodernizowano również 1,21km sieci 
grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz 2 prze-
pompownie za kwotę 449 442,00zł.
Zrealizowano inwestycję polegającą na 
przebudowie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Słupnie zmieniającej układ 
porcjowy oczyszczania ścieków na układ 
przepływowy bez zmiany przepustowości 
oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni 
wynosi 1 610m3 /dobę. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 5 068 335,67zł. 
Na realizację zadania uzyskano pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
4 081 196,73zł.
Drogi
Przez Gminę Słupno przebiega odcinek 
5,66km drogi krajowej nr 62 Strzelno – 
Siemiatycze a także 9 dróg powiatowych 
o łącznej długości 26,25km. W 2018r. 
Gmina Słupno w porozumieniu z Zarządem 
Dróg Powiatowych w Płocku wydatkowała 
kwotę 9 250,00zł i tym samym zaznaczyła 
swój udział finansowy w realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi 
powiatowej 2952W Wilczkowo - Bodzanów 
- Słupno polegającej na budowie chodnika 
w miejscowości Słupno”.
Gmina Słupno na swoim terenie posiada 
110km dróg gminnych, w tym 70km  
o nawierzchni bitumicznej, 12km 
o nawierzchni z kostki betonowej, prawie 8km  
o nawierzchni z tłucznia i prawie 20km 
o nawierzchni gruntowej. Oprócz dróg 
gminnych na terenie Gminy Słupno znaj-
dują się również drogi wewnętrzne nieza-
liczone do dróg publicznych. Są to najczę-
ściej drogi powstałe w wyniku nowych 
podziałów, drogi na osiedlach mieszkanio-
wych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
i leśnych oraz pętle autobusowe itp. Ich 
długość to 102,50km, w tym 25,70km 
to drogi gruntowe, 1,60km drogi z kostki 
betonowej, 46,90km drogi o nawierzchni 
bitumicznej, 0,50km drogi z półfabry-
katów betonowych i 27,80km drogi 
o nawierzchni z tłucznia.
Każdego roku w budżecie gminy zabez-
pieczane są znaczne środki finansowe 
związane z remontem dróg gminnych. 
W 2018r. wydatkowano środki w wysokości 
1 043 351,78zł na zimowe i letnie utrzy-
manie dróg gminnych. W ramach letniego 
utrzymania dróg utwardzono kruszywem 
bitumiczno - kamiennym (destruktem) 
drogi o łącznej długości ca 4km: w Bielinie, 
Borowiczkach – Pieńkach – ul. Głęboka, 
Nowym Gulczewie - ul. Szlachecka, ul. 
Chocimska, ul. Zagłoby, ul. Zbrojowa, ul. 

Ruciana, ul. Husarska, ul. Wiśniowieckiego, 
ul. Hajduczka, ul. Podbipięty, Słupnie - ul. 
Wiosenna, ul. Hiacyntowa, ul. Jaworowa, ul. 
Żonkilowa. ul. Sasanki, ul. Magnoliowa, ul. 
Do Grodziska, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. 
Gruszkowa, ul. Kasztanowa, Cekanowie - 
ul. Biedronki, ul. Stokrotki.
Na terenie Gminy Słupno powstaje coraz 
więcej dróg o nawierzchni docelowej  
z pełną infrastrukturą. tylko w 2018r. 
zakończono i oddano do użytku inwestycje 
drogowe tj. Przebudowa drogi gminnej 
w m. Liszyno – Słupno wraz z przebu-
dową mostu i infrastrukturą; Przebu-
dowa drogi gminnej Mirosław - Stare 
Gulczewo wraz z infrastrukturą; Budowa 
ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie 
wraz z infrastrukturą; Budowa ul. Zaułek 
w Słupnie oraz Etap I inwestycji - Budowa 
ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego 
i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą 
Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową  
w Nowym Gulczewie. W ramach Etapu 
I inwestycji wykonano: ul. Jana III Sobie-
skiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Szlachecką w kierunku jaru rzeki Rosicy 
o długości 240mb oraz na odcinku do skrzy-
żowania z ul. Bohuna o długości 162mb, ul. 
Bohuna na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Szlachecką w kierunku jaru rzeki Rosicy 
o długości 321mb, ul. Heleny: ciąg pieszo 
- jezdny o nawierzchni z kostki betonowej 
na odcinku o długości 164mb i szerokości 
5mb, ul. Podbipięty: jezdnia o nawierzchni 
asfaltowej na odcinku o długości 554mb 
i szerokości 5mb. W 2018r. kontynuowane 
były inwestycje drogowe z terminem 
zakończenia w 2019r. Łącznie na budowę 
dróg w 2018r. wydatkowano środki 
w wysokości 18 128 103,71zł. trwa opra-
cowywanie dokumentacji projektowej 
dla budowy ulic na osiedlu Św. Huberta 
- Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą 
infrastrukturą. Opracowanie kompletnej 
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na 
budowę w/w ulic przewidziano na 2019r. 
Koszt to 42 000,00zł.
Oświetlenie uliczne
Gmina Słupno realizuje ustawowy 
obowiązek oświetlenia ulic i dróg publicz-
nych na terenie gminy. Poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców jest jednym 
z podstawowych założeń włodarzy 
naszej gminy. Na terenie Gminy Słupno 
znajduje się 2 122 punkty świetlne oświe-
tlenia ulicznego. Gmina Słupno w 2018 
roku ze środków własnych wybudowała 
oświetlenie uliczne na terenie 11 sołectw. 
Kablowa sieć oświetleniowa liczy 5 408mb, 
natomiast napowietrzna to 1  700mb. 
Zostało wybudowanych 136 sztuk latarni 
oświetlenia ulicznego, na których zainsta-
lowano 138 opraw oświetleniowych. Na 
słupach aluminiowych z energooszczęd-
nymi oprawami LED zostało zamontowa-
nych 96 sztuk, 24 latarnie zostały zamon-
towane na słupach stalowych z oprawami 
sodowymi, natomiast 16 latarni na słupach 
betonowych z oprawami sodowymi. 
Budowa oświetlenia ulicznego były reali-
zowana przez firmę wyłonioną w drodze 
przetargu nieograniczonego za kwotę 
453 059,57zł. Gmina Słupno w 2018 roku 
chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców zleciła firmie Energa 
Oświetlenie Sp. z o. o. zamontowanie na 
istniejących słupach 24 sztuk opraw oświe-
tlenia ulicznego w sześciu sołectwach. 
Ponadto dla obniżenia kosztów zużycia 
energii elektrycznej i kosztów związanych 
z budową sieci oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy zainstalowano 29 sztuk 
latarni solarnych w 10 z 17 sołectw. W 2018 
roku zostały zamontowane 24 latarnie co 
stanowi 83% wszystkich zamontowanych 
latarni solarnych na terenie naszej gminy. 
Latarnie solarne zostały zainstalowane 

w miejscach oddalonych od istniejących 
linii energetycznych, w których zacho-
dziła konieczność doświetlenia terenu. 
Najczęściej montowane są przy przejścia 
dla pieszych, parkingach, przystankach 
i placach zabaw dla dzieci. Montaż latarni 
solarnych wpływa na poprawę oświe-
tlenia drogowego i jednocześnie redukuje 
koszty związane z budową oświetlenia 
drogowego. Oprawy zostały wyposa-
żone w sterowniki zmieniające natężenie 
oświetlenia, dzięki którym można uzyskać 
dodatkowe oszczędności energii. Koszt 
montażu latarni solarnych w 2018 roku 
wyniósł 70 069,99zł.
Inwestycje w świetlice wiejskie, boiska 
sportowe, place zabaw
Oprócz infrastruktury drogowej, wodnej 
oraz oświetlenia duże znaczenie ma 
również rozwój gminy na rzecz społecz-
ności lokalnej i oświaty. W 2018r. rozstrzy-
gnięto przetarg i podpisano umowę na 
rozbudowę istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej w Liszynie o salę gimna-
styczną wraz z instalacjami wewnętrz-
nymi oraz parkingami i chodnikami. 
termin zakończenia przewidywany jest 
na 30.06.2019r. a koszt inwestycji to 
1 446 480,00zł. Z uwagi na fakt, że Nowe 
Gulczewo nie posiada na swoim terenie 
świetlicy wiejskiej Gmina Słupno zadbała 
o to, aby mieszkańcy mieli miejsce przezna-
czone do spędzania czasu wolnego, rekre-
acji, rozwijania zainteresowań i integracji 
lokalnej społeczności. W tym celu w 2018r. 
zakupiono działkę w Nowym Gulczewie pod 
budowę świetlicy wiejskiej, która będzie 
miejscem organizacji czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań 
i zebrań mieszkańców oraz działań na rzecz 
rozwoju kultury i edukacji. Jak co roku, tak 
i w 2018r. zainwestowano w Boisko spor-
towe w Wykowie, które otrzymało nazwę 
„Viktoria”. Na ten cel zakupiono wyposa-
żenie do wybudowanego w 2017r. budynku 
zaplecza. tym samym zyskało nowe ławki 
szatniowe, regały na sprzęt sportowy, 
wózek na piłki, tablice taktyczne, torbę 
medyczną, kompresor, kosze na śmieci, 
gaśnicę, stoły i krzesła, szafę, kontener. 
Zakupiono i zamontowano również system 
alarmowy a także zadbano o zagospoda-
rowanie terenu na zewnątrz zakupując 
i sadząc zieleń (tuje szmaragdowe). Łączny 
koszt przedsięwzięcia to 22  605,89zł. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców górnego Słupna wykonano kolejny 
plac zabaw na terenie Gminy Słupno. tym 
razem nowy obiekt spełniający wymogi 
bezpieczeństwa i zawierający wiele 
atrakcji dla dzieci zyskało osiedle Słupno – 
Krzelewo. Nowy plac zabaw zlokalizowany 
jest ul. Do Grodziska w Słupnie i posiada 
m.in. zestawy zabawowe - Zestaw Statek, 
Bujak Ważka, Bujak Motorek; Bujaczka 
Bocianie Gniazdo. Łączny koszt budowy 
obiektu – 67 160,04zł.
W związku z wejściem w życie ustawy 
o funduszu sołeckim, na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu 
sołeckim Rada Gminy w Słupnie Uchwałą 
Nr 25/VI/15 z dnia 27 lutego 2015r. wyraziła 
zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Do realizacji funduszu sołeckiego co roku 
przystępuje 17 sołectw wykonując na tere-
nach gminnych zadania zgodne z jego ideą, 
czyli są zadaniami własnymi gminy, służą 
poprawie warunków życia mieszkańców 
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
W roku 2018 w ramach funduszu sołec-
kiego wykonano na terenach gminnych 
zadania na kwotę 507 763,91zł – realizacja 
w 93,58%, m.in.: wykonano remonty dróg 

Obszerny raport zapewnił udzielenie wotum zaufania
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gminnych, doposażono i odnowiono świe-
tlice wiejskie, doświetlono część dróg, 
zakupiono wiaty przystankowe. Zorga-
nizowano również imprezy kulturalno- 
sportowe, które były okazją do działania 
na rzecz trwałej integracji międzypoko-
leniowej społeczności lokalnej, propago-
wania czynnego wypoczynku oraz akty-
wizacji poprzez sport i zabawę. Wszelkie 
remonty i doposażenia świetlic wiejskich 
są pokrywane z funduszu sołeckiego.
W 2018r. zrealizowano zamierzenie 
budowlane polegające na remoncie remizy 
strażackiej w miejscowości Święcieniec. 
Zakres prac obejmował m.in. wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, więźby 
wraz z pokryciem dachu wieży, remont 
pokrycia dachowego dachu nad garażami, 
demontaż i montaż nowego orynnowania 
oraz nowych obróbek blacharskich i para-
petów, wykonanie instalacji elektrycznej 
– oświetlenia. Łączny koszt inwestycji to 
109 000,00zł. Na w/w zadanie otrzymano 
od Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego pomoc finansową w formie dotacji 
celowej w kwocie 23 742,00zł. 
Transport zbiorowy w Gminie słupno.
Począwszy od połowy roku 2017 Gmina 
Słupno podjęła szereg działań w celu 
odbudowy, stabilizacji oraz podwyższenia 
standardów usług publicznych w dziedzinie 
transportu zbiorowego. Najważniejsze 
działania dotyczące sieci komunikacyjnej, 
podjęte w tym okresie we współpracy 
z Miastem Płock to: uruchomienie bezpo-
średniej linii Komunikacji Miejskiej (130) 
ze Słupna do Płocka, objęcie obsługą ul. 
Wiejskiej w Cekanowie (lipiec 2017), objęcie 
obsługą linią 130 Nowego Gulczewa, w tym 
wprowadzenie obniżonej taryfy (miejskiej) 
dla tego rejonu (styczeń 2018), objęcie 
obsługą linią 130 os. Krzelewo oraz Szelig 
(lipiec 2018), objęcie obsługą linią 130 Miło-
sławia i Starego Gulczewa (wrzesień 2018 
– wybrane kursy).
Gmina po raz pierwszy aktywnie uczest-
niczyła w konstrukcji rozkładów jazdy linii 
130 w celu uzyskania połączeń w kluczo-
wych porach dnia zarówno do Płocka 
jak i z Płocka do Słupna. Wykształcony 
podstawowy kanał komunikacyjny (linia 
130) obejmuje obecnie obszar zamieszkały 
przez 4445 osób tj. 58% mieszkańców 
gminy. Kanał linii 130 jest obsługiwany 
wg wyższego niż dotychczas standardu 
oferując 20 par kursów w dniu roboczym. 
Na podstawie biletów miesięcznych 
i jednorazowych przesiadkowych KM Płock 
mieszkańcy gminy mają możliwość korzy-
stania z wszystkich linii KM Płock w strefie 
A i B. Niezależnie od współpracy z Gminą 
Płock, kontynuowano obsługę linii gmin-
nych organizowanych samodzielnie przez 
Gminę Słupno. W okresie od początku 
2018r przeprowadzono: połączenie 
„starej” linii 115 i linii S-2 (w kształcie sprzed 
1.08.2018) w nową gminną linię S2 (Barci-
kowo-Święcieniec-Mijakowo- Miszew-
ko-Słupno), zwiększającą liczbę kursów 
w Mijakowie i Miszewku z 8 do 12 w dzień 
roboczy (sierpień 2018), wynegocjowanie 
z przewoźnikiem – Mobilis uruchomienia 
linii komercyjnej (pod utrzymaną nume-
racją -115) ze Słupna do Płocka, będącej 
przedłużeniem linii gminnej S2 (sierpień 
2018), zwiększenie liczby kursów na linii 
S-1, z 5 do 6 w dniu roboczym, zwiększenie 
liczby kursów linii S-3, z 7 do 8 w dniu robo-
czym, zwiększenie kursów linii S-5, z 3 do 
5 w dniu roboczym, wprowadzono ścisłą 
koordynację kursów linii S-1, S-3 z liniami 
130 i 115 na przystanku węzłowym Słupno 
Zajazd (możliwość przesiadek). Linie 
gminne o numeracji S-1 do S-5 przebiegają 
przez obszary gminny o znacznie mniej-
szej gęstości zaludnienia, obsługują więc 
znacznie mniejszą ilość pasażerów niż linia 
130. Linie te mają jednak duże znaczenie dla 
mieszkańców tych obszarów umożliwiając 
im dojazd zarówno do Słupna, jak i do Boro-

wiczek, skąd mogą kontynuować podróż 
liniami: 115, 130 (w Słupnie) lub liniami 3, 4, 
35 (w Borowiczkach). W związku z tym że 
linie S mają charakter dowozowy do innych 
(płatnych) linii – pozostają one bezpłatne 
na terenie gminy. W okresie od stycznia 
2018 uruchomiono na terenie gminy: 5 
nowych przystanków (ul. Wiejska w Ceka-
nowie, ul. Sikory w Liszynie) i 4 nowe 
wiaty przystankowe (Wykowo, Bielino
-2szt, Stare Gulczewo). Obecnie na terenie 
gminy znajduje się łącznie: 52 wiat przy-
stankowych. Łączna liczba przystanków 
autobusowych na terenie Gminy Słupno 
wynosi: 137. 
Mienie komunalne i zasoby materialne
Wartość mienia komunalnego Gminy 
Słupno według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 roku wyniosła 14.897.635,30 zł. 
W porównaniu do analogicznego roku 
poprzedniego nastąpił wzrost wartości 
majątku o kwotę 815.996,43 zł co stanowi 
5,5%. Gmina Słupno jest posiadaczem 
samoistnym lub władającym wielu dróg. 
trwają prace zmierzające do uregulowania 
stanu prawnego części tych dróg (decyzje 
komunalizacyjne). W roku 2018 dochody 
uzyskane z tytułu wykonywania praw 
wyniosły łącznie 382.065,70 zł, w tym 
z tytułu umów za trwały zarząd, użyt-
kowanie i użytkowanie wieczyste oraz 
służebności, a także umów najmu lokali 
mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy. 
Gmina Słupno jest właścicielem gruntów 
o powierzchni ogólnej 172.8821 ha.
W 2018 roku Gmina Słupno przystąpiła 
do sporządzania Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Jednocześnie podjęta 
została uchwała w sprawie Wieloletniego 
Programu Gospodarowania -Mieszka-
niowym zasobem Gminy na lata 2014-
2022, który tworzą 24 lokale mieszkalne, 
znajdujące się w 5 budynkach stanowiących 
w całości własność gminy. Status lokali 
socjalnych posiada 7 z nich, które zostały 
wydzielone z zasobu z przeznaczeniem na 
wynajem jako socjalne w drodze indywi-
dualnych decyzji Wójta. Wielkość ich nie 
zwiększyła się w poprzednim roku. Gmina 
utrzymuje je w należytym i niepogarsza-
jacym się stanie technicznym i zapewnia 
poprawę bezpieczeństwa ich mieszkańców. 
Oświata
W gminie funkcjonuje Samorządowe 
Przedszkole w Słupnie oraz oddziały 
zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu, 
które zapewniają opiekę wszystkim dzie-
ciom z terenu gminy. Ponadto znajdują się 3 
szkoły podstawowe dla których, gmina jest 
organem prowadzącym. Bardzo istotnym 
czynnikiem w realizacji procesu nauczania 
jest dbałość o ciągłe wzbogacanie 
placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce 
dydaktyczne, nowoczesne technologie co 
niewątpliwie poprawia jakość kształcenia 
między innymi poprzez rozbudzanie zainte-
resowania nowościami technicznymi oraz 
umacnianie osobowości ucznia, co czyni  
go bardziej wartościowym w otacza-
jącej rzeczywistości. Uwzględniając ten 
fakt placówki na bieżąco doposażone są 
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydak-
tyczne, w tym: komputery, laptopy, 
tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, 
tablice interaktywne i inne. Z roku na rok  
w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się 
sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia 
procesu dydaktycznego. Stały rozwój 
bazy dydaktycznej pochłania określone 
nakłady finansowe. Zatem koniecznym 
jest podejmowanie dodatkowych działań, 
co też jest czynione, biorąc udział w pozy-
skiwaniu środków z różnych źródeł, w tym 
udział w realizacji projektów, dzięki czemu 
możliwym jest ciągłe doposażanie 
placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce 
naukowe. Zmieniające się w dużym tempie 
otoczenie wymusza permanentne dzia-
łania w zakresie dostosowania placówek 
do aktualnych wymagań i oczekiwań:

Samorządowe Przedszkole w Słupnie 
mieści się w trzykondygnacyjnym budynku 
oddanym do użytku w 2011 r. Znajduje 
się w nim 7 sal dydaktycznych, sala do 
zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno 
- kompensacyjnych , sala gimnastyczna, 
zaplecze kuchenne oraz szatnia. Warunki 
lokalowe są bardzo dobre. Placówka 
posiada dobrze doposażony plac zabaw. 
Proponowane zajecia dodatkowe to: logo-
pedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, terapia 
psychologiczna, taniec, capoeira, „koszy-
karskie przedszkole”.
Szkoła Podstawowa w Słupnie jest 
bardzo dobrze wyposażona i nie posiada 
problemów lokalowych. W jej kompleksie 
znajdują się hala sportowa oraz mała 
sala gimnastyczna i orlik lekkoatletyczny, 
stołówka szkolna, dwie świetlice dla dzieci 
młodszych i starszych, gabinet medyczny, 
biblioteka szkolna, 2 pracownie informa-
tyczne, 5 pomieszczeń do zajęć specjali-
stycznych oraz 20 dobrze wyposażonych 
klasopracowni (w każdej z nich znajduje się 
komputer, rzutnik multimedialny, tablica 
bądź monitor interaktywny oraz wiele 
innych pomocy dydaktycznych z zakresu 
zajęć humanistycznych, przyrodniczych 
i matematyczno-fizycznych). Dodatkowe 
zajecia tO; koła zainteresowań: muzyczne 
i językowe, SKS, zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, logopedia, zajecia korekcyj-
no-kompensacyne, podagog, psycholog, 
gimnastyka korekcyjna, języki zachodnie, 
zajęcia rewalidacyjne,
Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej 
w Liszynie odbywają się w piętrowym 
budynku liczącym 55 lat, który na prze-
strzeni półwiecza przechodził kolejne 
modernizacje dostosowujące go do potrzeb 
społeczności. W 2018 r. rozpoczęto kolejną 
bardzo znaczącą i oczekiwaną inwestycję 
– budowę nowej sali gimnastycznej, a przy 
okazji także powstała nowa instalacja 
umożliwiająca zasilanie systemu ogrze-
wania gazem ziemnym. Do dyspozycji 
uczniów, a także wszystkich zwolenników 
aktywności sportowej jest kompleks 
boisk Orlik 2012 z zapleczem szatniowym. 
W budynku znajduje się 8 sal lekcyjnych, 
mała sala gimnastyczna, jadalnia z zaple-
czem kuchennym oraz 2 sale do zajęć dla 
dwóch oddziałów przedszkolnych. Każda 
klasa wyposażona jest w tablice lub moni-
tory interaktywne oraz komputery prze-
nośne (także jedna dla przedszkola). W sali 
informatycznej mieści się 10 stanowisk 
komputerowych. Dodatkowe zajęcia to: 
koła zainteresowań: taneczne, teatralne, 
ZHP, plastyczne, zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, logopedia, pedagog, zajecia 
korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka 
korekcyjna, rewalidacja.
Szkoła Podstawowa w Święcieńcu 
nie posiada problemów lokalowych. 
W jej kompleksie znajdują się: sala gimna-
styczna, boisko do siatkówki, koszykówki 
oraz piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, 
biblioteka szkolna, pracownia informa-
tyczna, pracownia do zajęć specjalistycz-
nych oraz 7 dobrze wyposażonych klaso-
pracowni (w każdej z nich znajduje się 
komputer, rzutnik multimedialny, tablica 
bądź monitor interaktywny oraz wiele 
innych pomocy dydaktycznych z zakresu 
zajęć humanistycznych, przyrodniczych 
i matematyczno-fizycznych), sekretariat 
oraz gabinet dyrektora, pokój woźnych 
i konserwatora. Dwa duże pomieszczenia 
oraz jedno mniejsze socjalne, wyko-
rzystywane są oraz dostosowane na 
potrzeby Samorządowego Przedszkola 
„Niezapominajka” w Słupnie dla dzieci  
w wieku przedszkolnym. W piwnicy 
budynku znajdują się  pomieszczenia 
socjalne oraz kuchnia z jadalnią, gdzie dzieci 
spożywają posiłki. Dodatkowe zajęcia to: 
koła zainteresowań: zajęcia kreatywne, 
matematyczne, mali odkrywcy, język 

angielski, SKS, zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, logopedia, gimnastyka korek-
cyjno-kompensacyjna, chór.
W 2018 roku po raz pierwszy przyznano 
stypendia Wójta Gminy Słupno dla szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów uczęszczają-
cych do szkół podstawowych, oddziałów 
gimnazjalnych i wygaszanych gimnazjów 
zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. 
Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną 
na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 
oraz inne osiągnięcia naukowe, sportowe 
i artystyczne, przyznano stypendia dla 23 
uczniów. Stypendium będzie wypłacane 
w wysokości 150,00 zł dwa razy w roku 
szkolnym 2018/2019 (do 30 września 
2018r. i do 31 stycznia 2019r.). Po raz 
kolejny przyznano stypendium Wójta 
Gminy Słupno dla uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych zamieszkałych na terenie 
Gminy Słupno. Stypendium otrzymało 4 
uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na 
świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 
oraz inne osiągnięcia naukowe, sportowe 
i artystyczne. Stypendium jest wypła-
cane w wysokości 200,00 zł miesięcznie 
w roku szkolnym 2018/2019 (od września 
2018 r. do czerwca 2019r.). 
pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie realizował politykę społeczną 
Gminy Słupno mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia. Rada 
Gminy w 2018 r. podwyższyła kryterium 
dochodowe uprawniające do zasiłku celo-
wego z pomocy społecznej. W związku 
z czym udzielono pomocy finansowej 
większej ilości osób. Zasiłki stale 
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wypłacono dla 19 osób. 
Gmina Słupno przystąpiła do reali-
zacji projektu pt. „Centrum Aktywizacji 
Seniorów” W ramach projektu odby-
wały się cykliczne działania zaplanowane 
w projekcie, m.in. w zakresie prowadzenia 
Centrum Aktywizacji Seniorów, gdzie reali-
zowane jest wsparcie z zakresu: uspraw-
niania ruchowego, wsparcia psycholo-
gicznego, opieki lekarza geriatry, opieki 
pielęgniarskiej, zajęć nordic walking, 
spotkań integracyjnych połączonych 
ze wspólnym gotowaniem. Jednocze-
śnie zrealizowano inicjatywy mające na 
celu zwiększenie aktywizacji i integracji 
środowiska osób starszych na terenie 
Gminy Słupno W 2018 roku na reali-
zację projektu wydatkowano kwotę 306 
202,40 zł (środki Unii Europejskiej) oraz 
wkład własny w wysokości 26 185,50 zł. 
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wykonano dla 16 osób usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania. Od 1 maja 2018 
roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie jest realizatorem projektu „Klub 
Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. 
Projekt zakłada objęcie programem rein-
tegracji społeczno – zawodowej 40 osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, 
korzystających z pomocy GOPS w Słupnie, 
w tym osób niepełnosprawnych. Głównym 
celem projektu jest przywrócenie zdolności 
do wypełniania ról społecznych i zawodo-
wych 40 osób zamieszkujących na terenie 
Gminy Słupno poprzez zindywidualizo-
wane działania realizowane w utwo-
rzonym Klubie Integracji Społecznej. 
Ogólna wartość projektu: 549 926, 68 
PLN, w tym dofinansowanie: z EFS: 439 
941.30 PLN. Na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wydatki poniesione w projekcie wyniosły 
69 227,50 zł. W 2018 r. do prac społecznie 
użytecznych zakwalifikowało się 9 osób 
z terenu Gminy Słupno.
Kultura i promocja
GOK Słupno realizując swoje założenia 
statutowe w 2018 roku podejmował 
szereg działań związanych z rozbudza-

niem oraz zaspakajaniem potrzeb kultu-
ralnych i rekreacyjnych mieszkańców 
gminy, takich jak: koncerty, pikniki 
wycieczki, konkursy, zajęcia związane 
z organizowaniem czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży oraz spotkania inte-
gracyjne dla mieszkańców. W ramach 
działań promujących i upowszechnia-
jących kulturę i rekreację wśród dzieci 
i młodzieży GOK Słupno był organiza-
torem różnorodnych zajęć takich jak: 
język angielski, judo, nauka gry na gitarze, 
keyboardzie, pianinie, perkusji, także zajęć 
muzycznych, plastycznych, tanecznych 
i wokalnych, dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zabawy z gliną oraz zajęcia 
z robotyki. Celem zajęć organizowanych 
przez Ośrodek, była aktywizacja młodych 
mieszkańców poprzez zaoferowanie im 
takiej formy aktywności, dzięki której  
w sposób efektywny i twórczy spędzą 
wolny czas. Oprócz zajęć dla dzieci GOK 
przygotował również ofertę dla dorosłych 
np.: zajęcia z aerobiku, zumby, wokalne oraz 
nauki języka angielskiego, w których wzięło 
udział ok. 100 osób. 
W ramach działań promujących czytel-
nictwo wśród najmłodszych Biblioteka 
współpracuje z placówkami oświatowymi 
i instytucjami działającymi na terenie 
naszej gminy organizując np.: wycieczki, 
konkursy, wystawy, spotkania autorskie 
oraz inne formy upowszechniania czytel-
nictwa. Celem organizowanych spotkań 
jest uaktywnienie młodych mieszkańców 
poprzez zaprezentowanie im takiej 
formy aktywności, dzięki której wizyta  
w bibliotece będzie ciekawą formą 
spędzania czasu. 
W 2018 r. podczas grudniowej wizyty 
Wójt Gminy Słupno reprezentował gminę  
na międzynarodowym forum samorzą-
dowym w Kijowie pod hasłem „Inicjatywy, 
które zmieniają życie”. Włodarz Gminy 
Słupno był jednym z dwóch przedstawi-
cieli polskich samorządów. Podczas panelu 
poświęconemu wprowadzanej reformy 
samorządowej, gmina Słupno była przed-
stawiana, jako wzór gminy samorządowej. 
Dokonania gminy Słupno w dziedzinie 
rozwoju i samorządności doceniła także 
w 2018 roku prasa. „Dziennik Gazeta 
Prawna przyznał gminie tytuł „Perły 
samorządu 2018”, lokując gminę Słupno 
wśród pierwszej dziesiątki w rankingu 
najlepszych gmin wiejskich w Polsce, 
na pierwszym miejscu na Mazowszu. 
W czerwcu 2018 roku Słupno było obecne 
(w osobach zastępcy wójta Agnieszki 
Ruclak i skarbnika gminy Beaty Łapiak) na 
XVIII Kongresie Gmin wiejskich z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W roku 2018 Gmina Słupno stawiała 
mocno na sport dzieci i młodzieży oraz na 
turystykę (rowerową i wodną). W gminie 
Słupno, (jako pierwszej gminie podmiejskiej  
w powiecie płockim) postawiono stację 
(wypożyczalnię) rowerową wpiętą 
w sieć stacji rowerów miejskich. W tym 
toku planowane jest ulokowanie dwóch 
kolejnych stacji rowerowych w Słupnie 
i w Liszynie we współpracy z PKN Orlen. 
Rozwój turystyki rowerowej wiąże się 
z budową licznych ścieżek rowerowych na 
ternie gminy planowanej trasie rowerowej 
do Płocka przy drodze krajowej DK 62.

Zadania realizowane przez samorząd 
gminy ma bezpośrednie przełożenie na 
codzienną jakość życia każdego miesz-
kańca. Pomimo, ze ustawa nie wskazuje 
jak ma wyglądać raport sporządzany przez 
samorządy, gmina Słupno sporządziła go 
najobszerniej, co wskazuje na zakres naszej 
działalności. Informacje posłużą miesz-
kańcom gminy do zwiększenia wiedzy na 
temat funkcjonowania samorządu gmin-
nego. Jednocześnie zdanie Wójta Gminy 
„staną się podstawą do prowadzenia 
dialogu na temat przyszłości gminy”.

 (MK)
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Droga w Liszynie oficjalnie otwarta
12 lipca 2019r. w samo południe przy 
Rondzie 100lecia Odzyskania Niepod-
ległości w Liszynie odbyło się otwarcie 
Arkadii Mazowieckiej odcinka drogi 
o długości 4,131km: Borowiczki-Pieńki 
- Liszyno - Bielino. Inwestycja pole-
gała na przebudowie drogi gminnej 
wraz z budową sieci kanalizacji desz-
czowej oraz oświetlenia ulicznego 
wraz z przebudową sieci gazowej, 
wodociągowej i telekomunikacyjnej. 
Symboliczną wstęgę przecięli Radni 
Gminy Słupno: Jarosław Śliwiński 
oraz Władysław Grabowski wraz 
z sołtysami: Katarzyną Garwacką, 
Marianną Szczypniewską i Dariuszem 
Luśniewskim. Uroczystość otwarcia 
została wzbogacona przez błogosła-
wieństwo i poświęcenie Proboszcza 
Parafii Św. Marcina w Słupnie - ks. 
Marka Zaborowskiego.
Wszystkim mieszkańcom bardzo 
serdecznie dziękujemy za przybycie 
i życzymy szerokiej drogi

Dożynki w Imielnicy

W Kościele św. Jakuba w Imielnicy jak 
co roku pod koniec wakacji odbyły się 
uroczystości dożynkowe. 25 sierpnia 
2019r przybyli mieszkańcy wsi należą-
cych do tejże Parafii m.in. Mirosław, 
Cekanowo, Rydzyno oraz zaproszeni 
goście. Ksiądz Proboszcz Ryszard 
Paradowski w samo południe przy-
witał przybyłych mieszkańców oraz 
pobłogosławił wieńce przyniesione 
przez poszczególne wsie i chleb jako 
symbol tegorocznego zbioru. Po 

uroczystej mszy świętej Pani Wice-
wójt Agnieszka Ruclak wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Słupno Panią 
Małgorzatą Sawicką oraz Radnymi: 
Anną Zalewską i Andrzejem Pietrza-
kiem podziękowali za zaproszenie 
oraz możliwość uczestnictwa w tym 
corocznym święcie plonów. Na ręce 
księdza Proboszcza zostały złożone 
kwiaty, drobny upominek oraz list 
intencyjny do Parafian od Wójta 
Gminy Słupno Marcina Zawadki.

W sobotę 29 czerwca na boisku przy 
Szkole Podstawowej im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze. W zawodach brało 
udział 6 jednostek OSP z terenu 
Gminy Słupno oraz Młodzieżowa 
Druż yna Pożarnicza. Zgodnie 
z regulaminem zawody przepro-
wadzono w dwóch konkurencjach. 
Pierwszą z nich był bieg sztafe-
towy z przeszkodami, natomiast 
drugą było rozwinięcie bojowe. 
Gminę Słupno w zawodach powia-
towych będzie reprezentować OSP 
Święcieniec i MDP Słupno. 
Klasyfikacja końcowa zawodów 
przedstawiała się następująco:
1. OSP Święcieniec
2. OSP Słupno
3. OSP Cekanowo
4. OSP Gulczewo
5. OSP Miszewko Strzałkowskie 
6. OSP Mijakowo 
Drużyny MDP
1. MDP Słupno
Serdeczne podziękowania za wzorową 
rywalizację i miłą atmosferę oraz 
gratulacje dla zwycięzców i wszystkich 
drużyn OSP Gminy Słupno.

Gminne Zawody pożarnicze 
w Święcieńcu



MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | czerwiec 2019 ROK6 wydarzenia

W  połowie maja zebrała się Rada 
Gminy na kolejnym posiedze-
niu. Jednym z ważniejszych punk-
tów obrad były przyjęcia uchwały 
w sprawie uchwalenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. Ważnym temat dyskusji 
było przejęcie infrastruktury wo-
dociągowej i  kanalizacyjnej w  No-
wym Gulczewie od miasta płock.
 Zmiany studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy miało 
na celu sprawniejsze działanie gmi-
ny w  zakresie rozwoju zagospoda-
rowania gminy według obowiązują-
cego prawa. W gminie Słupno obo-
wiązuje 130 planów miejscowych, 
z czego znaczna część została spo-
rządzona w  oparciu o  nieobowią-
zujące już przepisy. Ponadto więk-
szość planów została uchwalona 
przed przyjęciem Studium. W  tro-
sce o dynamiczny rozwój gminy i po-
litykę przestrzenną gminy w świetle 
nowych przepisów prawnych, nie-
zbędne stała się zmiana studium 
i  nowy tekst ujednolicony Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, 
który został uchwalony przez radę 
gminy. Dokument przyjęty przez 
radnych jest podstawą do tworze-
nia prawa miejscowego na terenie 
gminy w  opracowywanych na jego 

11 maja na terenie Ochotniczej 
straży pożarnej w  Mijakowie ob-
chodziliśmy Gminny Dzień straża-
ka (św. Floriana było 4 maja). Ten 
szczególny dzień dla zawodowych 
strażaków i  ochotników to zwy-
kle okazja do podziękowań i  wy-
rażenia uznania dla ofiarnej pracy 
ratowników.
 Ale i  czas na pre-
zenty i  odznaczenia. 
Wójt Marcin Zawad-
ka i wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Słup-
no Paweł Baranowski 
uroczyście przekazali, 
w  ręce druha Andrzeja 
Kozieła, samochód po-
żarniczy dla jednostki 
OSP Miszewko Strzał-
kowskie. W  intencji strażaków od-
prawiono nabożeństwo, a potem był 
czas na liczne odznaczenia i  meda-
le dla wielu druhów z gminy Słupno, 
które wręczali między innymi Hila-

Blisko cztery godziny trwał zor-
ganizowany przez gminę konkurs 
wiedzy historycznej dla młodzie-
ży pod hasłem „Drogi do wolności” 
z okazji 30-lecia wyborów 4 czerw-
ca 1989 roku i obalenia komuni-
zmu w polsce. Do rywalizacji sta-
nęło dziesięcioro uczestników. Do 
wygrania były atrakcyjne nagro-
dy oraz wycieczka do sejmu i se-
natu Rp. 
 Zadanie było niełatwe, gdyż te-
mat i pytania konkursowe doty-
czyły w większości zagadnień, któ-
rych nie obejmuje program naucza-
nia w szkole, czyli lat 1970 - 1990 
w Polsce. tym bardziej słowa uzna-
nia dla wszystkich 
uczestników, którzy 
mimo zbliżającego 
się końca roku szko-
lonego znaleźli czas 
na naukę. Autorem 
wszystkich pytań 
konkursowych był dr 
Grzegorz Gołębiew-
ski, historyk, wice-
prezes towarzystwa 
Naukowego Płockie-
go i trzeba przyznać, 
że konkurs nie nale-
żał do łatwych. Skła-
dał się z trzech eta-
pów. W pierwszym uczniowie roz-
wiązywali test wiedzy, który jak 
się później okazało był kluczowy 
w całym konkursie. Niektóre pytania 
były naprawdę z górnej półki. Były 
również pytania, które nie sprawia-
ły większych kłopotów, na przykład 
rozszyfrowanie skrótów: PRL, KOR, 
KPN, WRON, ZOMO, NZS. Ale już 

VII SESJA RADY GMINY 

Gmina przejmie wodociągi w Nowym Gulczewie 

GMINNY DZIEŃ StRAŻAKA
Nowy samochód
dla Osp Miszewko 

KONKURS WIEDZY DLA MŁODZIEZY 
Drogi do wolności przebyte! 

podstawie planach miejscowych 
zagospodarowania.
 Ważnym tematem na sesji ma-
jowej była również sprawa poruszo-
na przez radną Magdalenę Durniat 
przejęcia infrastruktury wodocią-
gowej i  kanalizacyjnej przez Gminę 
Słupno od miasta Płock w  Nowym 
Gulczewie. Do tej pory sieci wodo-
ciągowe na terenie Nowego Gulcze-
wa należą do miejskiej spółki Wo-
dociągi Płockie. Miasto również do-
starcza wodę do mieszkańców tej 

ry Januszczyk – Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Płoc-
ku i Stefan Jakubowski – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w  Słupnie. Uhonorowano rów-
nież wójta gminy Słupno za pomoc 
na rzecz OSP. – Każdy dzień stawia 
przed strażakami coraz bardziej od-

powiedzialne, nowe zadania oraz 
kolejne wyzwania. Straż pożarna to 
dziś nie tylko ochrona przeciwpoża-
rowa, ale wszechstronne, coraz bar-
dziej nowoczesne, szeroko pojęte, 
ratownictwo. W  tym szczególnym 
dniu z wielkim szacunkiem odnosi-
my się również do dorobku seniorów, 
weteranów zawodowego i  ochotni-
czego pożarnictwa, na których opie-
ra się strażacka tradycja, przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Cie-
szy fakt, że strażacki mundur ochot-
nika, wbrew pokusom współczesne-
go świata, wciąż jest powodem do 
dumy dla młodych pokoleń – powie-
dział wójt Marcin Zawadka. O opra-
wę muzyczną uroczystości gościnnie 
zadbała młodzieżowa orkiestra dęta 
z gminy Stara Biała. (a)

podanie konkretnych dat protestów 
w poszczególnych miastach: Płock, 
Radom, Gdańsk, Szczecin oraz na-
zwisk ludzi, którzy w tym czasie 
sprawowali funkcję I sekretarza KC 
PZPR, sprawiało już nie lada wy-
zwanie. Podobnie jak rozszyfrowa-
nie nazwy, daty i miejsca wydarze-
nia na podstawie jednej fotografii. 
- Istotą testu było zróżnicowanie 
wyników. Nie chodziło w nim, aby 
wszyscy rozwiązali test w stu pro-
centach. Być może test był trud-
ny, ale wyniki pokazują, że do finału 
weszli uczniowie z największą wie-
dzą – mówił nasz ekspert Grzegorz 
Gołębiewski. 

 Po ogłoszeniu wyników testu pi-
semnego już wyłoniła się trójka fa-
worytów (najlepszy wynik w teście 
82 pkt na 120 możliwych do zdo-
bycia), która jak później się okaza-
ło zdobyła całe podium. Przy w mia-
rę zbliżonych wynikach, można było 
jeszcze walczyć o finał podczas 
prezentacji własnej (punktowanej 

części gminy i odbiera od nich ścieki. 
Spółka miejska rozlicza się za wodę 
i  ścieki z  poszczególnymi miesz-
kańcami Nowego Gulczewa. Od no-
wego roku infrastrukturę wodno 
– kanalizacyjną w  Nowym Gulcze-
wie właściwie na mocy decyzji mia-
sta ma przejąć gmina Słupno. Mia-
sto w dalszym ciągu ma dostarczać 
wodę i dobierać ścieki od mieszkań-
ców Nowego Gulczewa, ale już rozli-
czać się kompleksowo z gminą, a nie 
z poszczególnymi mieszkańcami tej 

strony gminy. ta decyzja wymusza 
na gminie Słupno konieczność nie-
planowanej inwestycji w  tym roku 
w postaci zbudowania stacji pomia-
rowej na terenie Nowego Gulczewa, 
która będzie zliczać ilość doprowa-
dzanej wody do Nowego Gulczewa 
i ilość odprowadzanych ścieków.
W  konsekwencji od stycznia 2020 
stawka za wodę i ścieki dla wszyst-
kich mieszkańców byłaby ujednoli-
cona. Do tej pory gmina dopłaca do 
wody mieszkańcom Nowego Gul-

czewa tak, aby wszystkich miesz-
kańców gminy obowiązywała jed-
na stawka. taka decyzja wymagała 
jednak, co pół roku osobnej decyzji 
Rady Gminy. Sprawę dokładnie wy-
jaśniał na sesji wójt gminy.
– Nie była to nasza decyzja, tylko 
miasta. A  to oznacza, że do wrze-
śnia przygotować kosztowną inwe-
stycję, której nie mieliśmy zapla-
nowanej w  budżecie. Wiąże się to 
również z  dodatkowym zatrudnie-
niem. Musimy zadbać również o od-
powiednie standardy obsługi, szyb-
kie usuwania awarii itd., do któ-
rych mieszkańcy tej części gminy są 
przyzwyczajeni i nie chcielibyśmy ich 
tego pozbawiać – mówił wójt Mar-
cin Zawadka.
 Brak środków w budżecie na ten 
cel może spowodować konieczność 
braku dopłat do mieszkańców No-
wego Gulczewa do wody w  drugim 
półroczu, ponieważ ze środków za-
rezerwowanych na ten cel w budże-
cie można sfinansować kosztowną 
stację pomiarową, której koszt w tej 
chwili jeszcze trudno oszacować. 
Radni i wójt stanęli, więc przed trud-
nym dylematem, jak rozwiązać ten 
problem dopłat do wody dla miesz-
kańców w  drugim półroczu, mając 
na uwadze, że koszty inwestycji sta-
cji pomiarowej przekroczą 120 tysię-
cy złotych.

Andrzej Wiśniewski 

w skali 1-10). Słabe wyniki testu eli-
minowały właściwie z walki o finał. 
Prezentacje przygotowane przez 
uczniów, tylko umocniły fawory-
tów. Występy uczestników ocenia-
ła komisja konkursowa w składzie: 
Grzegorz Gołębiewski (przewodni-
czący, towarzystwo Naukowe Płoc-
kie), Jan Waluś (Klub Miłośników Hi-
storii i tradycji Gminy Słupno) i An-
drzej Wiśniewski (Urząd Gminy). 
W przerwach między poszczególny-
mi etapami, o czasach PRL, straj-
kach i protestach Solidarności opo-
wiadał młodzieży Jan Waluś, któ-
ry prezentował swoje bogate zbio-
ry z tamtego okresu, np. unikatowe 

zdjęcia, oryginały kart 
wyborczych z gło-
sowania w czerwcu 
1989, czy też znacz-
ki pocztowe z okresu 
Solidarności. 
 Najlepszą wie-
dzą z tamtego kre-
su wykazała się Olga 
Śliwińska (SP Liszy-
no), drugie miejsce 
zajęła Julia Adam-
kowska (SP SŁUP-
NO) a trzecia była 
Agnieszka Podwiąz-
ka (SP Święcieniec). 

Gratulujemy! Laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody, w tym finan-
sowe, a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali upominki. Nagrody wręczała 
uczniom Agnieszka Ruclak – za-
stępca wójta gminy Słupno. Do-
datkową nagrodą dla uczestni-
ków konkursu był wyjazd do Sej-
mu i Senatu RP. (aw)
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16 maja prezydent podpisał usta-
wę o  zmianie ustawy o  pomocy 
państwa w  wychowywaniu dzieci 
oraz niektórych innych ustaw. po 
druku w  Dzienniku Ustaw stanie 
się ona obowiązującym prawem. 
Zgodnie z ustawą od 1 lipca 2019r. 
prawo do świadczenia będą mia-
ły wszystkie dzieci do 18 lat, rów-
nież jedynacy, bez względu na do-
chody rodziny. Wnioski o  wypła-
tę 500 plus można będzie składać 
już w lipcu choć pieniądze trafią do 
rodzin kilka miesięcy później, ale 
z wyrównaniem od lipca.
 Po zmianie program „Rodzina 
500+” obejmie wszystkie dzieci do 
18. roku życia. Nie będzie istnieć kry-
terium dochodowe. Oznacza to, że 
świadczenie będzie należeć się każ-
dej rodzinie posiadającej dzieci, bez 
względu na jej dochody.
W związku z tym, w ustawie z dnia 
11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci uchylone zo-
staną wszystkie przepisy dotyczące 
wszystkich rozwiązań z zakresu kry-
terium dochodowego uprawniające-
go do świadczenia wychowawczego. 
Są to przepisy, które bezpośrednio 
odnoszą się do dochodu (jak np. ka-
talog dochodów, wysokość kryterium 
dochodowego, czy utrata i uzyskanie 
dochodu), ale także wiele przepisów, 
które są pośrednio związane z  uza-
leżnieniem przyznania świadczenia 
wychowawczego od dochodu.
Nie są to jednak jedyne zmiany. 
Przy okazji ustawodawca wprowa-
dza wiele innych rozwiązań, któ-
re mają na celu usprawnienie re-
alizacji programu, a  także obni-
żenie jego kosztów. Ale nie tyl-
ko – po zmianach, program obej-
mie także dzieci znajdujące się 
w  placówkach wychowawczych. 
Zmiany w  ustawach związanych 
z systemami wsparcia rodzin to:
– przyznanie świadczenia z programu 
„Rodzina 500+” w postaci dodatku 
dzieciom umieszczonym w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych,
– wprowadzenie szczególnego, 
3-miesiecznego terminu, liczonego 

GDZIE, KIEDY I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK. KIEDY WYPŁAtA NOWEJ 500-tKI?

Nowe 500 plus na każde dziecko 

PILNA POtRZEBA 

Gmina wspiera wędkarzy 
POMOC OD PERN-U
Komputery dla szkoły i żłobka 

od dnia uro-
dzenia dziec-
ka, na złoże-
nie wniosku 
o  świadczenie 
wychowawcze 
na nowo naro-
dzone dziecko. 
Złożenie wnio-
sku w tym ter-
minie będzie 
s k u t k o w a ł o 
przyznaniem 
świadczenia 
w y c h o w a w -
czego z  wy-
równaniem od 
dnia narodzin 
dziecka,
– wprowadze-
nie rozwiąza-
nia pozwalają-
cego na przyznanie, z zachowaniem 
ciągłości, świadczenia wychowaw-
czego drugiemu z  rodziców dziecka 
w przypadku śmierci rodzica, które-
mu świadczenie zostało przyznane 
na dany okres lub który zmarł przed 
rozpatrzeniem złożonego wniosku, 
– zmiana okresu świadczeniowe-
go, na jaki ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawczego, 
– wprowadzenie przepisów proce-
duralnych regulujących sposób po-
stępowania w  przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania osoby ubie-
gającej się/otrzymującej świadcze-
nie wychowawcze,
– likwidacja obowiązku rozstrzyga-
nia o przyznaniu świadczenia w dro-
dze decyzji administracyjnej na rzecz 
prostszego rozwiązania na wzór 
sprawdzonego już rozwiązania funk-
cjonującego w  programie „Dobry 
start” – polegającego na wydawaniu 
informacji o przyznaniu świadczenia.
Na podstawie wniosków składa-
nych od 1 lipca 2019 r., świadczenie 
zostanie przyznane bowiem do 31 
maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 
r. nie trzeba będzie składać kolej-
nych wniosków – dopiero w  celu 
uzyskania świadczeń na okres od 
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 

r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., 
złożyć kolejny wniosek.
Co ważne, w związku ze zniesieniem 
kryterium dochodowego, rodzice nie 
będą już musieli dokumentować swo-
jej sytuacji dochodowej, a  ustalając 
prawo do świadczenia wychowawcze-
go, organ realizujący to świadczenie 
będzie opierał się przede wszystkim 
na informacjach zawartych we wnio-
sku i samodzielnie je weryfikował.
Wniosek o  nowe 500 plus na 
jedynaka
Rodziny mają 3 miesiące na złoże-
nie wniosku na dziecko, na które 
obecnie nie pobierają świadczenia 
wychowawczego.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 
wychowawczego na nowych zasadach 
– od początku ich obowiązywania, tj. 
od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego świad-
czenia, musi złożyć wniosek w okresie 
od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 
r. Złożenie wniosku we wskazanym 
okresie powoduje wypłatę świadcze-
nia „500+” z  wyrównaniem od mie-
siąca lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży 
wniosek po 30 września, świadczenie 
będzie wypłacone od miesiąca złoże-
nia wniosku, bez wyrównania za mi-
nione miesiące. Wnioski można było 
składać drogą elektroniczną od 1 lipca, 

a tradycyjną – od 1 
sierpnia.
Wniosek o  do-
datkowe 500 
plus – rodziny 
wielodzietne. Je-
den wniosek na 
wszystkie dzieci.
W  przypadku ro-
dziców, któ-
rzy mają obecnie 
przyznane świad-
czenie do koń-
ca września 2019 
r., w  celu konty-
nuacji wypłaty 
świadczenia wy-
c h o w a w c z e g o 
po 30 września 
bieżącego roku, 
wnioski składa-
no od 1 lipca dro-

gą elektroniczną, a  od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną. Wniosek złożo-
ny do 31 sierpnia 2019 r., to wypła-
ta świadczenia do końca paździer-
nika 2019 r. Wnioski złożone w  ko-
lejnych miesiącach – przyznanie 
świadczenia oraz jego wypłata na-
stąpi, co do zasady, w terminie do 3 
miesięcy od daty złożenia wniosku. 
W przypadku rodziców, którzy mają 
obecnie przyznane do 30 września 
2019 r. świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci 
składają od lipca 2019 r. jeden wnio-
sek o ustalenie prawa do świadcze-
nia na wszystkie dzieci, na podsta-
wie którego zostanie odpowiednio 
przyznane świadczenie.
Kiedy wypłata świadczenia 500 
złotych na dziecko
Złożenie wniosku w okresie lipiec – 
sierpień 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z  wyrównaniem od lip-
ca, zostanie wypłacone najpóź-
niej do dnia 31 października 2019 r. 
Złożenie wniosku we wrze-
śniu 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z  wyrównaniem od lip-
ca, zostanie wypłacone najpóź-
niej do dnia 30 listopada 2019 r. 
Złożenie wniosku w  październi-
ku 2019 r. oznacza, że świadcze-

nie, z wyrównaniem jedynie od paź-
dziernika, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Złożenie wniosku w  listopa-
dzie 2019 r. oznacza, że świadcze-
nie, z  wyrównaniem jedynie od li-
stopada, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 31 stycznia 2020 r. 
Złożenie wniosku w  okresie od 1 
grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 
r. oznacza, że świadczenie, z wyrów-
naniem jedynie od miesiąca złoże-
nia wniosku, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
 
Wnioski w formie papierowej można 
składać od 1 sierpnia 2019r. w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w słupnie, w Biurze Obsługi Klien-
ta. Można zrobić to także przesyła-
jąc wniosek pocztą.
Wnioski papierowe udostępnione 
są na naszej stronie internetowej 
GOPS-u oraz w siedzibie GOPS-u.
Pierwsze świadczenia będą wy-
płacane od lipca 2019 roku. Rodzi-
ce, którzy dopiero czekają na pierw-
szego potomka będą mogli złożyć 
wniosek o 500 plus w trzy miesiące 
od jego urodzenia, wtedy otrzymają 
wyrównanie do dnia narodzin.
Jak wynika z danych GOPS w Słup-
nie do końca sierpnia liczba złożo-
nych wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego na 
okres świadczeniowy 2019/2021 wy-
nosi: 1055 wniosków, liczba złożo-
nych wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia Dobry start, w związ-
ku z rozpoczęciem roku szkolnego 
2019/2020 w okresie od 01.07.2019r. 
do dnia 31.08.2019r. wynosi: 823. 
GOPS Słupno zwraca szczególną 
uwagę na umieszczenie we wniosku 
wszystkich dzieci do 18-go roku życia, 
również tych na które obecnie pobie-
rają Państwo świadczenie. Umiesz-
czenie tylko jednego dziecka skut-
kuje przyznaniem świadczenia w ko-
lejnym okresie świadczeniowym tyl-
ko na dziecko wskazane we wniosku.  
Świadczenie 500+ nie przedłuża się 
automatycznie.

(materiał GOPS)

Wędkarze oraz Społeczna Straż 
Rybacka z  powiatu płockiego 
wzbogacili się o  kolejny sprzęt 
niezbędny do ochrony wód oraz 
walki z  kłusownikami. Wójt Mar-
cin Zawadka uroczyście przekazał 
w  Słupnie dwie łodzie oraz sa-
mochód terenowy marki Nissan 
do dyspozycji Koła Miejskiego 115 
w Płocku Polskiego Związku Węd-
karskiego. W  imieniu wędkarzy 

Przy okazji konkursu „Drogi do wol-
ności” wójt Marcin Zawadka uro-
czyście przekazał dla Szkoły Pod-
stawowej w Święcieńcu i Gminnego 
Żłobka komputery podarowane 
gminie przez firmę PERN S.A. Kom-
puter w  żłobku jest potrzebny do 
celów administracyjno-biurowych, 

natomiast 15 podobnych zestawów 
trafiło do pracowni komputerowej 
w  szkole w  Święcieńcu. Sprzęt to 
zestawy HP Compaq 6000.
Protokoły przekazania sprzętu ode-
brała Agnieszka Domińska – dyrek-
tor SP Święcieniec oraz Jolanta Herc 
– dyrektor żłobka. (a)

sprzęt odebrał Marek Słupecki, 
komendant Społecznej Straży Ry-
backiej Powiatu Płockiego, który 
podziękował wójtowi nadwiślań-
skiej gminy Słupno za ogromne 
wsparcie, gdyż wędkarze dysponu-
ją ograniczonymi środkami finan-
sowymi, a  darowany sprzęt bę-
dzie niezwykle przydatny w  walce 
z kłusownictwem i ochroną wód na 
terenie powiatu płockiego. (a)
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Wtorkowy wczesny wieczór 11 czerw-
ca 2019 roku w słupnie był szczegól-
nie wyjątkowy... Oto po raz pierw-
szy w historii szkoły podstawowej 
im. abp. Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego przyszli absolwenci klas 
ósmych i gimnazjalnych ( w sumie 
aż pięć klas! ) wspólnie świętowali 
ukończenie szkoły na „Balu Absol-
wentów 2019”. 
Młodzieży towarzyszyli ich rodzi-
ce, którzy odpowiedzialni byli za or-
ganizację uroczystości, a także kadra 
pedagogiczna. 
Pan Waldemar Kaczorowski – Dyrek-
tor Szkoły wraz z Panią Anną Mrozow-
ską – wychowawczynią klasy III b gim-
nazjum otworzyli bal tradycyjnym po-
lonezem, który został przepięknie wy-
konany przez niemal stuosobową gru-
pę uczniów.
 Perfekcyjnie dopracowany polonez 
był zapowiedzią równie wspaniałej 
zabawy. Świetna oprawa muzyczna 
wraz z didżejem- wodzirejem, pysz-
ny poczęstunek, a do tego wspaniała 
pogodna sprawiły, że uroczystość była 
niezapomniana. Młodzi ludzie niemal 
nie schodzili z parkietu, wraz z nimi 
tańczyli rodzice i nauczyciele... 
Jakkolwiek ta wyjątkowa zabawa po-
przedzona była kilkutygodniowymi przy-
gotowaniami, naprawdę było warto. 
Wystarczy spojrzeć na fotorelację z słu-
pieńskiego „Balu Absolwentów 2109”… 

po 19 latach do szkół podstawowych 
powrócił bal klas ósmych… 

podsumowaliśmy 
ROWEROWY MAJ

Szkoła w Liszynie po raz pierwszy i jako 
jedyna w gminie brała udział w ogólno-
polskiej kampanii ROWEROWY MAJ. Jej 
celem było zachęcanie dzieci i młodzieży 
do ruchu i aktywności, promowanie 
zdrowego trybu życia i ekologicznej 
komunikacji, zapobieganie otyłości 
i innym chorobom cywilizacyjnym.
W akcji uczestniczyli uczniowie klas 
I - VIII. W okresie od 6 do 31 maja przy-
jeżdżali do szkoły na rowerach, hulaj-

nogach, rolkach i deskorolkach, za co 
zdobywali punkty, rywalizując indywi-
dualnie i klasowo. W ramach kampanii 
odbyło się spotkanie z policjantem 
na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i budowy roweru, gra tere-
nowa, rajd rowerowy oraz lekcje w- f 
z wykorzystaniem rowerów, hulajnóg, 
rolek i deskorolek.
A k c j a  c i e s z y ł a  s i ę  d u ż y m 
zainteresowaniem.

Anna Pesta

Rodzinny piknik profilaktyczny
w szkole w Liszynie
ph. Uzależnieniom mówię NIE
17 czerwca w szkole podstawowej im. 
Ziemi Mazowieckiej w Liszynie odbył 
się Rodzinny piknik profilaktyczny. 
Dzięki staraniom Rady Rodziców oraz 
dofinansowaniu z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania problemów Alkoho-
lowych przygotowano liczne atrakcje. 
Celem organizatorów było propago-
wanie wśród lokalnej społeczności 
tematyki profilaktycznej oraz aktyw-
nych form wypoczynku. przypomina-
ły o tym okolicznościowa dekoracja 
oraz zgromadzone ulotki. 
Jako pierwsi zabawiali gości młodzi 
artyści ze szkolnego koła teatralnego, 
prezentując swoje umiejętności w sztuce 
Morderstwo w Boże Narodzenie. Na piękny 
występ zaprosiły także zespoły taneczne 

z klas I i II oraz starsi uczniowie. Podczas 
pikniku wręczane były również nagrody 
dla uczniów, którzy aktywnie uczestni-
czyli w akcji Rowerowy Maj. to jeszcze nie 
wszystkie atrakcje. Obdarzeni talentem 
wokalnym mieli okazję zabłysnąć podczas 
konkursu karaoke, a znawcy dziejów 
szkoły oraz tematyki profilaktycznej mogli 
wykazać się wiedzą w interaktywnym 
quizie. Zwycięzcy konkursów otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Uczniowie i ich rodzice 
chętnie mierzyli się także z trudnymi zada-
niami, rozwiązując rozliczne łamigłówki 
matematyczne, a także o tematyce profi-
laktycznej. W ofercie proponowano także 
zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Ich 
amatorzy odwiedzali stanowisko modelo-
wania balonów, walki sumo, stanowiska 

z gigantycznymi grami planszowymi, 
a nawet uczestniczyli turnieju łuczniczym. 
tradycją stała się już obecność na pikniku 
strażaków z OSP w Słupnie, którzy przygo-
towali na tę okoliczność pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Przez cały czas dzia-
łały stanowiska kulinarne, przy których 
o podniebienia gości zadbali rodzice, 
serwując różnorodne warzywa, kiełbaskę 
z grilla, samodzielnie przygotowany 
popcorn, lemoniadę własnej produkcji oraz 
domowe wypieki.
Punktem kulminacyjnym pikniku 
były kurtyna wodna oraz szaleństwa 
w pianie, które zorganizowali strażacy. 
Dostarczyły one dzieciom wiele radości. 
Na szczęście pogoda też nie zawiodła. 

Grażyna Maciejewska

stypendia gminne

Dnia 25 czerwca 2019 roku, podczas 
VIII sesji, Rada Gminy słupno podjęła 
uchwałę nr 74/VIII/19 w sprawie okre-
ślenia zasad przyznawania stypendiów 
Wójta Gminy słupno dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów uczęszczających 
do szkół podstawowych. 
Uchwała ta była odpowiedzią na postu-
laty zgłaszane do organu prowadzącego 
szkoły, by umożliwić przyznanie stypen-
diów Wójta Gminy Słupno najzdolniejszym 
uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych 
z terenu gminy Słupno, a zamieszkałym 
poza terenem gminy Słupno. Do tej pory 
uczniowie ci byli wykluczeni z programu 
stypendialnego i mimo, iż przyczyniali 
się do sukcesów edukacyjnych gminnych 
szkół, byli pomijani w nagradzaniu wyso-
kich wyników w nauce, ze względu na 
swoje miejsce zamieszkania. 
St ypendia Wójta Gminy Słupno 
stanowią ważny element Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji, dlatego 
też Rada Gminy Słupno postanowiła 
wyrównać szanse zdolnych uczniów, 
którzy reprezentują naszą gminę lub 
szkoły z terenu gminy Słupno. 
W dniu 29 sierpnia 2019r. 27 uczniów, 
którzy zamieszkują w Słupnie i jedno-
cześnie uczęszczają do szkoły poza 
terenem gminy Słupno otrzymali 
stypendia szkolne. Podstawą do jego 
otrzymania było uzyskanie średniej ocen 
co najmniej 5,0 oraz co najmniej jedno 
osiągnięcie w konkursie. Wójt Gminy 
Słupno Marcin Zawadka podziękował 
wszystkim uczniom za wkład pracy 
jaką włożyli w swoja naukę, natomiast 
przybyłym rodzicom i rodzinom pogra-
tulował wychowanków. 

Stypendia w wysokości po 150 zł wypła-
cone we wrześniu 2019r i styczniu 2020r 
otrzymali uczniowie: Julia Adamkowska, 
Aleksandra Baran, Karolina Biernat, 
Zuzanna Cupta, Antoni Doliński, Dajana 
Durka, Oliwier Durka, Natalia Dymek, 
Konrad Garland, Zuzanna Garlicka, Julia 
Gawin, Karol Goszczyński, Maja Groma-
nowska, Szymon Karłowicz, Gabriela 
Krajewska, Bartłomiej Markiewicz, Kacper 
Matusiak, Julia Michalska, Magdalena 
Nawrot, Jakub Przybyliński, Zofia Siemion, 
Ksawery Staniszewski, Julia Świątek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy sukcesów w zbliżającym się 
nowym roku szkolnym!
Do 15 września 2019r. można składać 
wnioski o przyznanie stypendium dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Słupno 
uczęszczających do szkół ponadgimna-
zjalnych. O stypendium mogą ubiegać 
się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
zamieszkujący na stałe na terenie Gminy 
Słupno, którzy:
1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami 
konkursów i olimpiad przedmiotowych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2. uzyskali średnią ocen na świadec-
twie z ostatniego roku szkolnego co 
najmniej 5.0.
Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Słupnie dołączając do niego:
•	 potwierdzoną kopię świadectwa 

szkoły,
•	 dokumenty potwierdzające osią-

gnięcia naukowe,
•	 informację o przetwarzaniu danych 

osobowych,
•	 zgodę na wykorzystanie wizerunku.
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Cztery trasy „gimbusów” w nowym roku szkolnym.
Od 1 września dzieci wracają do szkół 
i przedszkoli. Dla Gminy słupno oznacza 
to, podobnie jak w latach poprzednich 
realizację obowiązku ustawowego w po-
staci organizacji dowozów uczniów do 
szkół i oddziałów przygotowania przed-
szkolnego (6-latki) w przedszkolach.
Odmiennie, niż w poprzednich latach, 
gmina zdecydowała się na wykorzystanie 
możliwości pozyskania dotacji ze Skarbu 
Państwa na przewozy dzieci do szkół, 
realizowanej przez subwencjonowanie 
z budżetu państwa biletów miesięcznych 
dla uczniów. W bieżącym roku szkolnym 
przewozy uczniów będą się więc odbywać 
na podstawie dostarczanych dla każdego 
ucznia biletów miesięcznych finansowa-
nych przez Gminę Słupno.
Od 2 września rodzice mogą składać 
w szkołach deklaracje korzystania przez 
dzieci z dowozów i odwozów.
Pozyskanie subwencji umożliwiło zwięk-
szenie ilości linii szkolnych z 3 do 4. 

Zwiększona zostanie również liczba kur-
sów popołudniowych (odwozy) na więk-
szości linii. 
Racjonalizacja rozkładów jazdy umożli-
wiła też m. inn.: opóźnienie dojazdu do 
szkoły w Święcieńcu (z 7:10 na 7:30), ko-
rzystniejsze godziny odjazdu porannych 
autobusów z Nowego Gulczewa (z 6:40 
na 7:20) do Słupna, objęcie stałą obsłu-
gą za pomocą nowo utworzonej linii G-4 
obszaru między Białkowem a Mirosła-
wiem, oraz nieobsługiwanego dotych-
czas obszaru ul. Młynarskiej w Słupnie.
Podobnie jak w poprzednich latach 
z przewozów mogą korzystać nie tylko 
uczniowie posiadający ustawowe upraw-
nienie do dowozu organizowanego obo-
wiązkowo przez gminę (mieszkający 
dalej niż 3-4 km od szkoły), ale wszyscy 
chętni uczniowie jeśli korzystają z wy-
znaczonych przez gminę tras. Zwiększe-
nie ilości dostępnych linii i przystanków 
z całą pewnością umożliwi łatwiejszy 

i bezpieczniejszy dojazd dzieci do szkół.
Nowe rozkłady jazdy są już opracowa-
ne, będą one udostępnione w szkołach 
oraz na stronie internetowej gminy, na-
tomiast w pierwszych dniach września 
mogą podlegać ostatnim modyfikacjom, 
po ostatecznym dopracowaniu planów 
zajęć w szkołach. Z uwagi na koniecz-
ność dostosowania linii szkolnych do 
obecnie obowiązujących przepisów pra-
wa (Ustawa o transporcie drogowym) 
autobusy linii szkolnych zatrzymywać 
się będą wyłącznie na wyznaczonych 
przystankach. W związku z tym uru-
chomiono ok 30 nowych przystanków 
na obszarze gminy, oraz dodatkowo 
uzupełniono sieć przystanków dla obu 
kierunków ruchu tam, gdzie dotychczas 
funkcjonowały przystanki tylko „w jedną 
stronę” (ok. 15 lokalizacji). Schematy tras 
wraz z lokalizacją i nazwami przystan-
ków udostępnione będą w szkołach i na 
stronie internetowej Gminy Słupno.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty 
„przerwanym marszem…”
2 września 2019 uczniowie z trzech 
szkół podstawowych działających na 
terenie gminy słupno rozpoczęło nowy 
rok szkolny 2019/2020. W tym dniu 
szkoły przystąpiły do Ogólnopolskiej 
akcji „przerwany marsz…” polegają-
cej na symbolicznym dokończeniu 2 
września 2019 roku, przerwanego przez 
wybuch II wojny światowej, marszu 
do szkoły ówczesnej młodzieży. Z tej 
okazji w każdej ze szkół uczniowie za-
prezentowali przedstawienie upamięt-
niające wydarzenia sprzed osiemdzie-
sięciu lat. Zostali zaproszeni goście- 
mieszkańcy, którzy wywodzą się z po-
kolenia Dzieci Wojny by uczestniczyć 
w inauguracji roku szkolnego. prze-
kroczenie progów szkoł/klas przedsta-
wicieli wojennego pokolenia w sposób 
symboliczny dokończy ich przerwaną 
przed osiemdziesięciu laty edukację. 
punktem kulminacyjnym akcji było 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazo-
wieckiej w Liszynie Pani Dyrektor Jolan-
ta Borowska zaprosiła do przekazania 
swoich wspomnień Panią Henrykę Ko-
zakiewicz. Uczniowie przygotowali wzru-
szające przedstawienie przy współpracy 
z zastępem zuchów działającym pod 
okiem Pani Elizy Ołdakowskiej. Następ-

nie Pan Wójt Marcin Zawadka wręczył 
stypendystom dyplomy gratulacyjne. 
Otrzymały je: Julia Wiktorowska oraz 
Olga Śliwińska.
W Szkole Podstawowej im. Małego Po-
wstańca w Święcieńcu Pani Dyrektor 
Agnieszka Domińska gościła: Janinę 
Gżegżółkę, Marię Dembską, Ewelinę 
Kubicką, Cherubinę Żaglewską oraz 
Janinę Nowacką. Wszystkie Pani były 
niezwykle wzruszone wystąpieniami 
uczniów ze szkoły wraz z chórem, któ-
ry uświetnił widowisko. Po wspomnie-
niach przekazanych uczniom nastąpiło 
pasowanie uczniów klasy pierwszych. 
Następnie Wójt Gminy Słupno wręczył 
najlepszym uczniom dyplomy gratula-
cyjne. Stypendium w tej szkole otrzy-
mali uczniowie: Maja Bieniek, Oliwia 
Pietrzak, Maja Cybulska, Iga Cybulska, 
Amelia Drajkowska, Dominik Kruk oraz 
Kinga Kopyrska.
Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa 
Nowowiejskiego w Słupnie podczas 
rozpoczęcia roku szkolnego odsłoni-
ła nowo powstały mural. Został on 
wykonany przez wolontariuszy GOPS 
w Słupnie w ramach projektu „Historia 
zapisana …na muralu Słupna” dofinan-
sowanego z Fundacji „Fundusz Lokalny 
Ziemi Płockiej- Młodzi Razem”. Zawie-

ra on wszystkie historyczne dla Polski 
daty oraz obrazy. Odsłonięcia mural do-
konała Wicewójt Pani Agnieszka Ruclak 
w towarzystwie Pana Waldemara Ka-
czorowskiego – Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Słupnie oraz Pani Iwony 
Marczak – Prezesa Fundacji. Po uroczy-
stym odsłonięciu oraz przedstawienia 
wykonanym przez uczniów tej szkoły 
Pani Wicewójt przekazała dyplomy dla 

najlepszych uczniów, którzy otrzyma-
li stypendium. Wśród nich znaleźli się: 
Natalia Lewandowska, Zuzanna Siwek, 
Mateusz Samulski, Gabriela Szurmak, 
Michał Szurmak, Bartłomiej Luśniew-
ski, Kinga Górczyńska, Amelia Owcza-
rek, Maria Pargólska, Dominik Łazarz, 
Szymon Leonarcik, Robert Fronczak, 
Dawid Dobrzyński, Zofia Sieczkowska, 
Julia Siwek, Zuzanna Olkiewicz, Natalia 

Palmąka, Amelia Smulewicz, Amelia 
Kraszewska, Szymon Kraszewski.
Wszystkim uczniom i nauczycielom ser-
decznie dziękujemy za udział i przygoto-
wanie tych inauguracji, stypendystom i ich 
rodzicom gratulujemy, mieszkańcom i rad-
nym Gminy Słupno dziękujemy za przyby-
cie. Życzymy owocnego i satysfakcjonują-
cego nowego roku szkolnego 2019/2010 

(mk)
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Obecnie cena śmieci w Gminie Słupno 
wzrosła od 1 lipca z 14 złotych za osobę 
w przypadku śmieci segregowanych do 
25 zł. Mieszkańcy nowe stawki będą 
musieli płacić od 15 sierpnia, wcześniej 
powinni być skutecznie poinformowani 
przez ZGRP. Podwyżka wynika z wypo-
wiedzenia z dniem 29 maja wszystkim 
Gminom skupionym wokół Związku Gmin 
Regionu Płockiego umów przez firmy 
świadczące na terenie powiatu usług 
odbioru odpadów. Podobno powodem 
wypowiedzenia umów był bardzo duży 
wzrost cen za odbiór odpadów na Insta-
lacji w Kobiernikach. W tej sytuacji 
dla Zarządów tych firm rentowność 
zawartych umów stanęła pod znakiem 
zapytania. Skąd taki wzrost cen za 
tonę odstawianych śmieci na Instala-
cjach zwanych popularnie „wysypiskami 
śmieci”? Pośrednio wynika to być może 
z obowiązku natychmiastowego wdro-
żenia Ustaw nadrzędnych, które wymu-
szają na Zarządach firm odbierających 
śmieci szybkie inwestycje infrastruktu-
ralne. Monitoring placów, składowanie 
odpadów maksymalnie rok na hałdach 
czy też inwestycje związane z dosto-

sowaniem spalarni do restrykcyjnych 
wymogów ochrony środowiska. 
Dziś lokalne firmy dyktują ceny zagospo-
darowania odpadów , a koszty systemu 
nieustannie rosną. Lipcowe spotkanie 
pani wicewójt Agnieszki Ruclak z miesz-
kańcami było bardzo ważne. Urząd 
Gminy chciał przedstawić mieszkańcom 
przyczyny nagłego wzrostu cen. Pamię-
tajmy jednak o tym, że cena końcowa 
jest zawsze wynikiem oferty przetar-
gowej złożonej przez firmy w prze-
targu publicznym organizowanym przez 
Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego 
. W tym przypadku była to cena 25 zł za 
osobę przy segregacji śmieci, a 50 zł za 
osobę przy niesegregowaniu odpadów. 
Czy moglibyśmy sami organizując prze-
targ uzyskać niższe ceny dla Gminy 
Słupno? Z zapytania ofertowego zrobio-
nego w formie testu, po to by sprawdzić 
ten temat wynika, że nie. Do przetargu 
testowego zgłosiły akces tylko dwie 
firmy z najtańszą ofertą powyżej 30 zł 
od osoby za śmieci segregowane. Czy 
możemy sami prowadzić gospodarkę 
śmieciową? Wdrożenie samodzielnie 
rozwiązań tego typu wymaga szczegó-

łowych analiz i nie jest możliwe z dnia na 
dzień. Potrzebne do tego typu działania 
są oprócz dużych środków finansowych 
na początek (inwestycja w sprzęt i bazę) 
różnego rodzaju zezwolenia środowi-
skowe. Czas oczekiwania na wszelkie 
pozwolenie znacznie przekracza 6–mcy. 
I na końcu drogi nie gwarantuje sukcesu 
ponieważ wystarczy tylko brak pozwo-
lenia na składowanie odpadów i wszystko 
się wali. Pamiętajmy, że Instalacje np. 
w Kobiernikach też mają swoje limity 
odbioru odpadów wynikające z pozwoleń 
środowiskowych i regulacji wyższego 
rzędu. to oczywiście nie zmienia faktu, 
że trzeba po uzyskaniu analiz podjąć 
działania zmierzające do jak najszyb-
szego rozwiązania „śmieciowego” 
problemu. Na spotkaniu z wicewójt padł 
pomysł, żeby omijając drożejące wciąż 
koszty odbioru na „wysypiskach” zain-
westować wspólnie z innymi Gminami 
w spalarnie. Sprawdziliśmy, temat nie 
możliwy do realizacji ponieważ zgodnie 
z wymogami unijnymi taka inwestycja 
jak spalarnia musi być wpisana do 
WPGO (wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami). Ilość spalarni jest ściśle 

określona dla obszaru Polski. Bez tego 
nowa spalarnia nie otrzyma Pozwolenia 
Zintegrowanego na jej funkcjonowanie 
z Ministerstwa Środowiska. Obecnie 
zgodnie z zatwierdzonymi i funkcjo-
nującymi już planami WPGO budować 
spalarni dla odpadów zmieszanych już 
nie można. Czyli podsumowując można 
powiedzieć, iż dokonanie zasadnej 
i słusznej inicjatywy w obecnie funk-
cjonującym porządku prawnych i regu-
lacjach ustawowych jest niemożliwe. 
W związku z drożejącymi opłatami za 
śmieci wójt Gminy Słupno przedłożył 
radnym na sesji nadzwyczajnej w dniu 
11 lipca uchwałę o wyjściu Gminy Słupno 
z Związku Gmin Regionu Płockiego 
w zakresie gospodarki odpadami. 
- Jestem mieszkańcem i jak wszyscy 
jestem niezadowolony z zarządzania 
przez ZGRP gospodarką odpadami na 
terenie Gminy Słupno. Musimy i wiem, 
że potrafimy sami zmierzyć się z orga-
nizacją przetargu na odpady w naszej 
Gminie. Wierzę, że uzyskamy też lepszą 
cenę i będziemy mieć większy nadzór nad 
wykonywaną usługą - powiedział Marcin 
Zawadka wójt Gminy Słupno.

Radni jednogłośnie przyjęli wnieśli przez 
wójta uchwałę.
Dziś śmieciowa burza zaśmieca 
jasność spojrzenia. Pojawia się wielu 
cudotwórców z wspaniałymi pomy-
słami, populistycznymi rozwiązaniami 
problemu. Nie ma jednak żadnych 
cudownych rozwiązań tylko regulacje 
na poziomie centralnym, ustawowym 
są w stanie zmienić krajobraz śmieciowy 
w naszym kraju. Może warto wrócić do 
rozwiązań rynkowych, gdzie konsu-
menci czyli mieszkańcy decydują sami 
z kim chcą podpisać umowę i jak często 
mają być śmieci z ich domów odbierane 
oraz dezynfekowane pojemniki. tak jak 
przy wyborze sieci telefonicznej czy 
dostawcy usług telewizyjnych. Czas 
pokaże jakie rozwiązania przyjmie Rząd. 
Jedno wszyscy wiemy, że nie ma naszej 
zgody na dalsze podwyżki cen śmieci. 
tu jesteśmy zgodni. Obecnie większość 
gmin w powiecie płocki stało się bowiem 
zakładnikami drastycznych podwyżek. 
I czas to zmienić. Dlatego w tym zakresie 
działania wyszliśmy z Związku Gmin 
Regionu Płockiego. 

Marcin Zawadka

Gmina słupno wychodzi z ZGRp Dokończenie ze str. 1

Inwestycje w naszej gminie
 „Gmina słupno zmienia się na lepsze” 
takie słowa usłyszeliśmy na przedwa-
kacyjnej sesji Rady Gminy. Najważ-
niejszą i najbardziej zauważalną zmianą 
są inwestycje drogowe. W pierwszym 
półroczu 2019r. dokonano odbiorów 
inwestycji drogowych rozpoczętych 
w 2018r. i w latach poprzednich. 
Jedną z najbardziej oczekiwanych jest 
budowa Arkadii Mazowieckiej. Na 
początku lipca został oddany odcinek w m. 
Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno. Była 
to przebudowa drogi wraz z infrastrukturą 
(ul. Słowiańska i Jagiellońska). Inwestycja, 
której koszt wyniósł 10,9 mln zł obej-
mowała przebudowę drogi gminnej na 
odcinku o długości 4,131 km polegającą na 
budowie nowej nawierzchni bitumicznej, 
budowie chodnika oraz ścieżki pieszo – 
rowerowej wzdłuż drogi. W ramach inwe-
stycji wybudowano również sieć kanalizacji 
deszczowej oraz nowe oświetlenie uliczne, 
przebudowano sieć gazową, wodociągową 
oraz telekomunikacyjną. Jednocześnie 
została przebudowana droga gminna 
w m. Liszyno- Słupno wraz z przebudową 
mostu i infrastrukturą. Był to II etap, 

w ramach którego przebudowano ul. Pocz-
tową, ul. Bocianią i ul. Orlą wraz z wykona-
niem zjazdów publicznych i prywatnych, 
wybudowano 902,30mb sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z zespołem urządzeń 
odprowadzających wodę deszczową do 
rzeki Słupianki. Koszt budowy II etapu to 
prawie 2,8 mln zł. Do części Arkadii Mazo-
wieckiej oddanej do użytku należy również 
przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno 
wraz z infrastrukturą. Przedmiotem zamó-
wienia dla etapu I była przebudowa drogi 
gminnej na odcinku o długości 1,56km wraz 
z budową chodnika, ścieżki rowerowej, 
odwodnienia i oświetlenia. Łączny koszt 
inwestycji to prawie 4,3 mln zł.
W tym roku ukończono dodatkowo 
przebudowę ul. Klonowej w Słupnie. 
W ramach inwestycji wykonano remont 
ul. Klonowej polegający na ułożeniu 
nowej nawierzchni bitumicznej na 
odcinku o długości 1  124,50mb. Przed-
miotem zamówienia była również 
budowa chodnika wzdłuż całej ul. 
Klonowej. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł.
Wiele dróg w gminie jest w trakcie realizacji 
a ich oddanie zaplanowane jest na drugą 

połowę tego roku. Do nich należy chociażby 
przebudowa drogi gminnej w m. Borowicz-
ki-Pieńki- Liszyno wraz z infrastrukturą (ul. 
Piastowska). Jest to etap I obejmujący prze-
budowę drogi gminnej na odcinku o długości 
723,05mb wraz z budową odwodnienia 
i oświetlenia, przebudowa sieci gazowej, 
wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz 
budowa rurociągu kablowego dla kabla 
światłowodowego. termin zakończenia 
31.10.2019r. Na koniec listopada zaplano-
wano zakończenie budowy ul. Stepowej 
w Nowym Gulczewie zakres 1 z etapu II 
obejmujący odcinek od ulicy Szlacheckiej 
w kierunku jaru rzeki Rosicy. Budowa drogi 
wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w miej-
scowości Wykowo zostanie zakończona 
w październiku 2019r. Przedmiotem inwe-
stycji jest wykonanie drogi o nawierzchni 
bitumicznej na odcinku o długości 1 351mb 
wraz z wykonaniem wzdłuż drogi ścieżki 
rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 
uzupełnieniem poboczy tłuczniem , wyko-
nanie zjazdów oraz budową ścieku ulicz-
nego z kostki betonowej i połączeniu go ze 
szczelnym zbiornikiem na wody opadowe 
i roztopowe. Kolejna budowa ścieszki 
pieszo-rowerowej na odcinku Miszewko 
Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż 
drogi powiatowej na odcinku o długości 
4,233km zostanie zakończona w tym roku. 
Podpisano umowę na modernizację infra-
struktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie. 
Inwestycja obejmuje przebudowę oraz 
wymianę sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy 
w granicach pasa drogowego, przebudowę 
sieci kanalizacji deszczowej oraz odtwo-
rzenie nawierzchni ul. Modrzewiowej na 
odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Dębowej 
w Słupnie. Prace powinny zakończyć się 
do 30.11.2019r. W trakcie opracowania są 
projekty drogowe na Budowę drogi w Ceka-
nowie osiedle Św.Huberta -Ceglana, oraz 
Przebudowa drogi w miejscowości Szeligi 
wraz z zaprojektowaniem spięcia układów 
wodociągowych Mijakowo–Słupno pod 
projektowana wzdłuż tej drogi ścieżką 
rowerową.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 
prac remontowych w zakresie dróg na 
terenie Gminy Słupno w 2019r. W ramach 
prac zostanie utwardzonych 6  730m2 

nawierzchni dróg gminnych gruzem beto-
nowym w Cekanowie, Słupnie, Starym 
Gulczewie. Z kolei z kruszywa bitumiczno 
– kamiennego tzw. destruktu zostanie 
wykonanych 14 421m2 nawierzchni dróg 
gminnych w Borowiczkach – Pieńkach, 
Cekanowie, Liszynie, Nowym Gulczewie, 
Słupnie i Wykowie. Drogi gruntowe oraz 
częściowo utwardzone zostaną wyrów-
nane równiarką wraz z zagęszcze-
niem walcem na powierzchni 26 265m2 
w Barcikowie, Liszynie, Mirosławiu, 
Starym Gulczewie i Wykowie.
W zakresie rozbudowy infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Słupno w pierwszym półroczu 2019r. 
ogłoszono zapytania ofertowe i podpi-
sano umowy na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowych 
dla budowy sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Słupno za kwotę ponad 75 tys. zł. Wybu-
dowano również prawie 1  594mb sieci 
wodociągowych w Bielinie, Cekanowie, 
Słupnie, Nowym Gulczewie, Starym 
Gulczewie i Szeligach oraz prawie 197mb 
sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie 
i Nowym Gulczewie za kwotę ponad 439 
tys. zł. W związku z faktem, że od dnia 1 
stycznia 2020r. spółka Wodociągi Płockie 
będzie świadczyła dla Gminy Słupno 
usługi w zakresie hurtowej sprzedaży 
wody i odbioru ścieków z terenu Nowego 
Gulczewa zlecono opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej dla 
dobudowy studni na istniejącej sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przepływomie-
rzem dla opomiarowania ścieków odpro-

wadzanych z tego terenu. Na podstawie 
tej dokumentacji zostanie wybrany wyko-
nawca, który wykona w/w roboty. 
W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na 
świadczenie usług w zakresie transportu 
zbiorowego w gminnych przewozach 
pasażerskich w transporcie drogowym  
w Gminie Słupno w okresie od 1 sierpnia 
2019r. do 31 lipca 2020r. na liniach S-1,  
S-2, S-3, S-5. Przygotowywane są również 
dokumenty pozwalające na ogłoszenie 
przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do 
szkół na terenie Gminy Słupno. 
trwają prace polegające na budowie linii 
kablowej oświetlenia ulicznego w Bielinie, 
Borowiczkach – Pieńkach (ul. Krakowska 
i ul. Głęboka), Cekanowie (ul. Św. Alberta), 
Szeligach (ul. Szyszkowa) i w Nowym 
Gulczewie (ul. Przesmyk, ul. Husarska, 
ul. Podbipięty i ul. Sarmacka). termin 
zakończenia przewidywany jest na koniec 
września 2019r. Koszt budowy nowego 
oświetlenia to prawie 234 tys. zł. W drugiej 
połowie roku 2019r. przewidywany jest 
zakup lamp solarnych w celu doświetlenia 
ulic i dróg gminnych. 
Końca dobiegają prace polegające na 
rozbudowie istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej w Liszynie o salę gimna-
styczną wraz z instalacjami wewnętrz-
nymi oraz parkingami i chodnikami. Odbiór 
końcowy zadania przewidziano na koniec 
lipca 2019r. Koszt to około1,5 mln zł.
trwa opracowanie dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę klubu 
i żłobka w Nowym Gulczewie wraz 
z pełną infrastrukturą. 
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DIsCO BOIsKO w Wykowie 
za nami

Już po raz kolejny w gminie słupno 
odbył się Festyn Gminny DIsCO 
BOIsKO. Tym razem skupił największą 
rzeszę publiczności w porównaniu do 
ubiegłych lat. Imprezę zaczął występ 
dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. 
Na scenie wystąpiła Alicja Richert i Ania 
Stańczak, które ćwiczą swój wokal pod 
czujnym słuchem Piotra Kwiatkow-
skiego. Wielką radość wzbudził występ 
zespołu tanecznego wraz Anitą Lipską. 
Dzieci dzielnie ćwiczyły na zajęciach 
tanecznych organizowanych co tydzień 
w GOK Słupno z/s w Cekanowie. Po 
występach maluchy skupiły się pod 
sceną i uczestniczyły w zabawie zorga-
nizowanej przez animatorkę, która 
zapewniła świetną atmosferę aż do 
występu zespołu tULINKI. Podczas 
całego festynu można było skorzystać 
z mnóstwa atrakcji: dmuchańce, wata 
cukrowa, lody, popcorn, granita, loteria 
fantowa, warsztaty z gliny, kiermasz. 
Organizator zapewnił stoiska z fast-fo-
odami, grillem, kanapkami, kebabami. 
Od godziny 19.00 zaplanowane zostały 
koncerty gwiazd. W pierwszej kolejności 
wystąpił zespół BAYERA, a następnie 
znany wszystkim zespół FANAtIC ze 
swym przebojem „Czarownica”. Jednak 
o godzinie 21 przy ponad 5 tysięcznej 
publiczności zaśpiewał król muzyki 
Disco Polo- Zenek Martyniuk z zespołem 
AKCENt swoje największe przeboje, jak 
„Przekorny los”, „Przez twe oczy zielone” 

i wiele innych. ten wspaniały koncert 
gwiazd zamknął Piotr Kwiatkowski, 
uczestnik programu the Voice of Poland. 
Do późnych godzin nocnych mieszkańcy 
Słupna i przybyli goście bawili się przy 
muzyce jaką oferował DJ.

taka wspaniała i głośna impreza nie 
byłaby możliwa, bez wsparcia finanso-
wego sponsorów. Dziękujemy naszym 
darczyńcom:
•	 FIRMA LONEX ROBOt Y ZIEMNE 

I DROGOWE PIEtRASIAK LEON, 
PŁOCK 

•	 PRZEDSIĘBIORStWO INStALACYJNO
-BUDOWLANE WASKOP, PŁOCK

•	 MOLEWSKI Z WŁOCŁAWKA
•	 ROBOt Y ZIEMNE I DROGOWE 

ANDRZEJ KRYJAK, StANOWO 45
•	 WASZ-DACH. ŻMIJEWSKI I SYN, 

SŁUPNO
•	 ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY 

GÓStER S.C., GOStYNIN

•	 ZIELONY OGRÓD SP. Z O.O., SŁUPNO
•	 PRZEDSIĘBIORSt WO BUDOW Y 

DRÓG I MOStÓW WAPNOPOL ADAM 
NOWAKOWSKI, PŁOCK

 Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i wspaniałą atmosferę zabawy.

Rok stanisława 
Moniuszki
W tym roku obchodzimy 200. rocznicę 
urodzin stanisława Moniuszki - wybit-
nego kompozytora epoki romantyzmu, 
ojca polskiej opery narodowej. 
Oddając „hołd temu wybitnemu Artyście, 
który swoje życie i twórczość poświęcił 
krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go 
za wzór patriotyzmu” Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej Uchwałą z dn. 19.12.2018 

r. ustanowił 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki. Pragnąc włączyć się w obchody 
moniuszkowskie, przygotowaliśmy 
wystawę, mającą na celu przybliżenie 
życia i twórczości kompozytora, który 
tak genialnie potrafił łączyć polski folklor 
z elementami opery europejskiej. Wystawa 
będzie dostępna w naszej bibliotece do 
końca roku. Serdecznie zapraszamy!

Narodowe czytanie w bibliotece w słupnie
List Prezydenta RP:
Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!
Już po raz ósmy w ramach akcji Naro-
dowe Czytanie będziemy czytać w całej 
Polsce wybitne utwory należące do 
kanonu naszej literatury. W tym roku 
będzie to zbiór zatytułowany Nowele 
polskie. Jest to wybór tekstów, których 
wspólnym mianownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, 
refleksją nad człowiekiem i społeczeń-
stwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 
z mistrzostwem stylu i plastycznością, 
która pozostawia w umysłach czytel-
ników niezapomniane wrażenia. Takie 
właśnie są zaproponowane w tym roku 
do Narodowego Czytania utwory Marii 
Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bole-
sława Prusa, Władysława Stanisława 
Reymonta, Henryka Rzewuskiego, 
Brunona Schulza, Henryka Sienkie-

wicza i Stefana Żeromskiego. Towa-
rzyszyły one naszym rodakom, kiedy 
pod zaborami walczyli o suwerenność 
naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na 
wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te 
nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą 
nas, że w życiu powinniśmy kierować 
się szlachetnością i solidarnością, że 
nie wolno nam stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii. Znajdziemy w nich udane 
portrety psychologiczne, mistrzowskie 
opisy i celne diagnozy społeczne, a nade 
wszystko znakomicie zbudowane fabuły 
i wyrazistych bohaterów. To dzieła 
niepowtarzalne i – mimo niewielkich 
rozmiarów – doniosłe. 
  W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słupnie Nowele Polskie przeczytamy 
wspólnie dnia 9 września 2019r. o godz. 
12.00. Serdecznie zapraszamy.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Dziecięcy weekend przy 
pięknej pogodzie 

FEStYN W StANICY FLIS

przedszkolne 
święto rodziny 

SUKCES SZKOŁY W ŚWIĘCIEŃCU 

Iga najlepsza 
w polsce

tECHNOLOGICZNY SKOK

Będzie szybki internet 
w gminie słupno

Jako, że w tym roku Dzień Dziecka 
wypadał w  sobotę, gminne obcho-
dy święta dzieci zorganizowaliśmy 
w  piątek. A  już w  czwartek obra-
dowała Młodzieżowa Rada Gminy. 
Weekend dla dzieci zakończył się 
niedzielnym piknikiem rodzinnym 
przy Gminnym Ośrodku pomocy 
społecznej.
Jak zwykle z  okazji Dnia Dziec-
ka uczniowie wszystkich gminnych 
szkół spotkały się w  Słupnie na or-
liku lekkoatletycznym. Uroczysto-
ści oficjalnie rozpoczął wójt Marcin 
Zawadka, który w  tym dniu musiał 
oddać władzę w ręce dziecięcej pani 
wójt. Była nią w  tym roku Domini-
ka Nych, uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. Ziemi Mazowieckiej w Li-
szynie, która oficjalnie dała sygnał do 
wspólnej zabawy.
Dzieci z klas IV – VIII ze szkół podsta-
wowych w  Słupnie, Święcieńcu i  Li-
szynie toczyły wielobój sportowy na 
orliku. Dla uczniów z klas I – III, na za-
proszenie Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w  Słupnie, wystąpił teatr „Ma-
ska” z przedstawieniem p.t. „Prasta-
ra Książnica – Skarb i tajemnica”. Do 
dyspozycji najmłodszych dzieci był 
także zamek dmuchany.
A już w czwartek z okazji Dnia Dziec-
ka władze w gminie tradycyjnie prze-
jęły dzieci, bowiem obradowała po 
raz czwarty już Młodzieżowa Rada 
Gminy. Marcin Zawadka musiał od-
stąpić swój gabinet Dominice Nych, 
która jednak czynnie sprawowała 
swoją funkcję, odwiedzając wszyst-
kie jednostki samorządowe.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
przez dwie godziny obradowali mło-

10 maja samorządowe przedszkole 
Niezapominajka w słupnie zorgani-
zowało po raz kolejny Dzień Rodzi-
ny. W stanicy FLIs w Liszynie bawi-
ło się kilkaset osób, przedszkolaki 
i ich rodzice. 
Stanica wodniacka FLIS w Liszy-
nie po raz drugi gościła już społecz-
ność Przedszkola Niezapominaj-
ka. to jedyna impreza, która umoż-
liwia integrację całej społeczno-
ści przedszkola i jest okazją do za-
bawy i wspólnego spędzenia cza-
su. Pogoda na szczęście dopisa-
ła i nad Wisłę przybyły prawdziwe 
tłumy. Były konkursy, wspólne za-

Gigantyczny sukces odniosła Iga 
Cybulska uczennica IV klasy szkoły 
podstawowej im. Małego powstań-
ca w Święcieńcu, wygrywając Ogól-
nopolską Olimpiadę OLIpMUs, or-
ganizowaną od 18 lat. Iga pokona-
ła ponad 4,5 tysiąca rówieśniczek 
z czwartych klas w polsce.
 W konkursie z języka angielskiego 
wzięło udział 4600 osób, a  właśnie 
uczennica naszej szkoły była najlep-
sza w kraju i zajęła I miejsce. W Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie „OLIMPUS” 
wzięło w  sumie udział dwunastu 
uczniów naszej szkoły z  następują-
cych przedmiotów: język angielski, 
matematyka i  przyroda. W  Polsce 
w  konkursie uczestniczyło 25 000 
uczniów szkół podstawowych. OLIM-
PUS to konkurs, który organizowa-
ny jest w Polsce od 18 lat. Olimpiada 
stanowi cenne rozszerzenie progra-
mów nauczania, jest urozmaiceniem 
programu zajęć, a także stanowią ze-
wnętrzne źródło oceny poziomu wie-
dzy uczniów.
 Nauczycielką języka angielskiego 
Igi jest Marzena trojanowska, któ-
ra o swojej podopiecznej mówi, że 
jest to bardzo sumienna, pracowi-
ta uczennica, wierząca w siebie, któ-
ra ma swoje zdanie i  nie boi się go 
wyrażać. – Dobra znajomość języ-
ka angielskiego z  pewnością jej po-
może w  życiu. Dziś już nie wystar-
czy znać angielski, trzeba dobrze się 
komunikować w tym języku – mówi 
nauczycielka.
Iga Cybulska została nagrodzona 
także przez dyrektor szkoły Agniesz-
kę Domińską. Małe grupy dzieci, no-
woczesne, interesujące metody na-

Marcin Zawadka, wójt gminy słup-
no podpisał z  firmą Nexera umo-
wę na budowę na terenie gminy 
światłowodowej sieci internetowej. 
Z  nowoczesnej technologii będą 
mogli korzystać zarówno miesz-
kańcy indywidualni, jak i szkoły.
 Najpóźniej do roku 2022 ma po-
wstać w gminie Słupno sieć światło-
wodowa, oferująca tzw. szybki inter-
net o prędkości minimum 100 Mb na 
sekundę. Sieć zbuduje firma Nexera 
(należąca do koncernu NOKIA) w ra-
mach Projektu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa, będącym największym 
projektem cyfryzacji w  kraju, które-
go celem jest likwidacja tzw. „białych 
plam”, czyli obszarów nieobjętych 
dostępem do szybkiego internetu. 
W pierwszej kolejności zostaną pod-
łączone szkoły, które dostęp do sie-
ci będą miały sfinansowany ze środ-
ków projektu w  ramach Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej. Nexera jest 
hurtowym dostawcą internetu. to 
znaczy, że indywidualni klienci będą 
mogli korzystać z tej sieci za pośred-
nictwem dowolnie wybranego opera-

dzi radni. Radzie przewodniczył Ja-
kub Rogulski, wybrany w  demokra-
tycznych wyborach na przewodniczą-
cego, a  jego zastępcą była Julia No-
wacka. Sam przewodniczący Jakub 
Rogulski zawnioskował o  podjęcie 
ciekawej uchwały w  sprawie posta-
wienia przy Urzędzie Gminy stacji ła-

bawy i tańce z bohaterami ulubio-
nych bajek, słodycze i oczywiście 
niezawodne dmuchańce, oblegane 
przez dzieci.
Spotkanie rozpoczął muzyczny wy-
stęp przedszkolaków, którzy potem 
wręczyli swoim rodzicom własno-
ręcznie przygotowane prezenty. Roz-
strzygnięto również konkurs na ro-
dzinną grę planszową. Wielką atrak-
cją dla dzieci były zabawy z animato-
rem i maskotką Marshalla z bajki „Psi 
Patrol” oraz zabawy na pięciu dmu-
chanych zjeżdżalniach. Każdy mały 
uczestnik miał możliwość pomalo-
wania buźki. (a)

uki sprawiają, że poziom nauczania 
angielskiego jest w  szkole bardzo 
wysoki.
 Sama Iga mówi, że konkurs był 
dość trudny (30 pytań na sprawdzia-
nie), ale bardzo lubi się uczyć języka. 
A w przyszłości chciałaby został ak-
torką i grać po angielsku.
– Duże wrażenie na mnie to wywar-
ło. trochę było trudno. Na konkur-
sie było trzydzieści pytań, czyta-
nie z  tekstem, gramatyka, wszyst-
ko było. Bardzo lubię język angielski 
. Skakałam z  radości pod sufit kie-
dy się dowiedziałam, że wygrałam 
konkurs. Rodzice są bardzo szczęśli-
wi. Pomogły mi panie nauczycielki 
– mówi Iga. Uczniowie klas IV, V, VI, 
VII, VIII ze szkoły w Święcieńcu rów-
nież zajęli wysokie miejsca, wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy wiedzy i życzymy dalszych suk-
cesów. (aw)

tora, który będzie dostarczał bezpo-
średnio interenet do abonenta z wy-
korzystaniem wybudowanej przez 
Nexerę infrastruktury technicznej. 
Usługi Nexery skierowane będą do 
wszystkich dostawców usług deta-
licznych (ISP), którzy będą traktowa-
ni na równych zasadach bez względu 
na wielkość działalności.
Budowa sieci będzie prowadzona 
doziemnie lub napowietrznie z  wy-
korzystaniem już istniejącej infra-
struktury np. słupów telekomunika-
cyjnych lub energetycznych. Przyłą-
cze będzie doprowadzone do grani-
cy działki. Dopiero, gdy operator de-

taliczny złoży zamówienie do Nexe-
ry, budowane będzie i  konfigurowa-
ne przyłącze do domu. Na tak przy-
gotowanej infrastrukturze operator 
detaliczny wybrany przez abonenta 
będzie mógł rozpocząć świadczenie 
usługi detalicznej.
Internet światłowodowy w  gminie, 
to dla samorządu lokalnego skok do 
ekstraklasy regionów posiadających 
najlepszą infrastrukturę teleinfor-
matyczną, podniesienie atrakcyjno-
ści gminy dla inwestorów oraz wzrost 
aktywności społecznej i  biznesowej 
mieszkańców. (a)

dowania telefonów komórkowych na 
baterie słoneczne. Uchwałę poparło 
dziewięcioro radnych (na 15). Z kolei 
radny Robert Frontczak zgłosił wnio-
sek w  sprawie ustawienia w  szko-
łach automatów z napojami. Nie bra-
kowało odważnych, ale i  kosztow-
nych pomysłów jak chociażby wnio-
sek Maksymiliana Kromma o  bu-
dowę odkrytego basenu w  Słup-
nie i strefę relaksu, czy też inny po-
mysł – budowy fontanny w okolicach 
szkoły w  Słupnie. Wszystkie pomy-
sły i uchwały zostały spisane, prze-
głosowane i  oddane wójtowi Marci-
nowi Zawadce pod rozwagę.
Dziecięcy weekend miał swój finał 
w niedzielę na placu przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej na pik-
niku rodzinnym „Świętuj z  Mamą”, 
gdzie w  roli głównej występowały 
maluchy z  gminnego żłobka. Były 
dmuchańce, bańki mydlane i  kon-
kursy z  nagrodami. Dla dzieci i  ich 
rodziców wystąpił Piotr Kwiatkow-
ski, uczestnik programu the Voice 
of Poland. (aw)

Marcin Zawadka i Dominika Nych

Iga z nagrodą od dyrekcjiMaluchy z gminnego żłobka

Wspólna zabawa w stanicy FLIS.
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Niedawno na łamach Głosu słupna 
pisaliśmy o reaktywacji Kół Gospo-
dyń Wiejskich, również na terenie 
naszej gminy. Organizacje te mają 
bogatą historię, którą warto pielę-
gnować. W tym wydaniu kilka słów 
o  Kole Gospodyń Wiejskich w  No-
wym Gulczewie.

 Pierwsza organizacja zrzeszająca 
kobiety w  Królestwie Polskim pod 
nazwą Koło Gospodyń Wiejskich zo-
stało utworzone w 1877 roku we wsi 
Janisławice pod Skierniewicami przez 
Filipinę Płaskowicką, na wzór „to-
warzystwa Gospodyń” utworzonego 
w 1866 roku w Piasecznie na Pomo-
rzu Gdańskim. Władze carskie wyra-
ziły zgodę na spotykanie się w spo-
sób zorganizowany gospodyń w wiej-
skich świetlicach. Panie wymieniały 
się przepisami kulinarnymi na przy-
gotowanie mięs, pieczenie ciasta, 
domowe przetwory, czy receptury 
nalewek. Organizowały wieczorki 
i  zabawy, chwaliły się przydomowy-
mi warzywniakami, kwiatami i  spo-
sobami ich pielęgnacji. Nieco później 
uczestniczyły w szkoleniach hodowli 
świń i drobiu, kursach kroju i szycia, 
higieny i  racjonalnego odżywiania, 
prelekcjach o znaczeniu kobiet w ży-
ciu społecznym. Z ich inicjatywy roz-
poczęto sprowadzać do wszystkich 
gospodarstw selekcjonowane pisklę-
ta i  specjalne pasze dla ich chowu. 

SĄSIEDZI ZNANI I NIEZNANI

Dawno temu w Nowym Gulczewie… 

PRAWIE ZAPOMNIANA HIStORIA

Cekanowo - cmentarz, którego nie ma
Choć od I Wojny Światowej minęło 
już przeszło 100 lat to nadal w kra-
jobrazie możemy natknąć się na 
ślady walk w  postaci okopów lub 
cmentarzy, na których spoczywa-
ją polegli z obydwu stron konflik-
tu. Choć zdecydowana większość 
nekropolii wojennych jest dobrze 
zachowana i  zadbana to jednak 
nie wszystkie. przykładem może 
być zapomniany cmentarz woj-
skowy w Cekanowie, którego wła-
ściwie już nie ma.
 Na terenie naszej gminy znajdują 
się dwa miejsca pochówku związane 
z I Wojną Światową. Pierwsze stano-
wi cmentarz parafialny w  Święcień-
cu, gdzie pochowano 20 zabitych. Ich 
groby były usytuowane w rzędzie bli-
sko ogrodzenia cmentarza od strony 
Ramutówka, obecnie jednak nie ma 
po nich śladu. Pierwsze pochówki na 
tym cmentarzu dokonane zostały 
w lutym 1915 roku w związki z trwa-
jącymi walkami na linii frontu, który 
przebiegał przez Święcieniec – Bo-
rowice –Wisła, a z drugiej strony Ra-
mutowo – Kosino – Chełstowo.
Cmentarz parafialny w Święcieńcu to 
jednak nie jedyne miejsce pochówku 
żołnierzy z  czasów wojny. Znacznie 
okazalszym cmentarzem, uświet-
nionym potężnym monumentem 
był Cmentarz w  Cekanowie/Misze-
wu Strzałkowskim, usytuowany przy 
obecnej ulicy Miszewskiej, naprze-
ciwko ulicy Królewskiej.
 Żołnierze jednej jak i drugiej stro-
ny konfliktu zginęli prawdopodobnie 

w  trakcie działań 
wojennych z  prze-
łomu 1914 i  1915 
roku. W  1915 roku 
odsłonięto tu po-
mnik, który istniał 
jeszcze w  1945 
roku. Był to obelisk 
zwieńczony rzeźbą 
orła. Na frontowej 
ścianie umiesz-
czono napis: „Für 
•	 Deutschland	 •	
Ruhm	•	und	Ehre”,	
co oznacza: „Dla sła-
wy i honoru Niemiec”. Na monumen-
cie znajdowało się 13 nazwisk, które 
podaję: Utffz. August BACHEM † 
01-09.03.1915, Ldstm. August EBERt 
† 01-09.03.1915, Ldstm. Ernst MÜL-
LER † 01-09.03.1915, Ldstm. Her-
mann UNtERBRINK † 01-09.03.1915, 
Ldstm. Ludwig HItSCHLER † 
01.03.1915, Ldstm. Karl FÄRBER † 
0 1 - 0 9 . 0 3 .1 9 1 5 , 
Ldstm. Karl BER-
NHARDt † 01-
09.03.1915, Ldstm. 
Karl BLANK † 01-
09.03.1915, Ldstm. 
Heinrich WEIZEL 
† 01-09.03.1915, 
Ldstm. Ludwig 
HEPPERt † 01-
09.03.1915, Ldstm. 
Ludwig FRICK † 
28.05.1915, Ldstm. 
Andreas BEDER 
† 01-09.03.1915, 

Ldstm. Andreas SAttIG † 03.03.1915.
Jak możemy jednak sądzić powyższe 
osoby nie wyczerpują listy poległych 
i  pochowanych w  tym miejscu. ta 
liczba jednak musiała się z  czasem 
zwiększyć skoro dokumenty nie-
mieckie z lat trzydziestych mówią, iż 
na cmentarzu wojennym w Cekano-
wie spoczywało wówczas 22 żołnie-
rzy niemieckich i  15 żołnierzy rosyj-

skich. Wiadomo, 
iż trzynastu z nich 
służyło w  Land-
sturm Bataillon II 
Darmstadt, a  je-
den w  Festun-
g s-M a s c h i n e n -
gewehr trupp Nr. 
5, mówimy zatem 
o  liczbie 37 osób. 
Jeszcze wyższe 
dane przynosi Głos 
Mazowiecki, nr. 
268 z  1938 roku, 

który informuje o 61 
żołnierzach niemieckich oraz niezna-
nej ilość żołnierzy z  armii rosyjskiej 
pochowanych na tej nekropolii.
Kiedy w  1918 roku, Rzeczpospolita 
odzyskała niepodległość, cmentarz 
był w  dobrym stanie, ogrodzony 
parkanem, z okazałym murowanym 
pomnikiem, obsadzony kwiatami. 
Poza murowanym pomnikiem na 

cmentarz składa-
ły się groby ziem-
ne w  tym mogiły 
zbiorowe.
 W  latach 30-tych 
XX wieku, rozpo-
częła się powolna 
dewastacja cmen-
tarza. Lata II Woj-
ny przyniosły jego 
wymuszone od-
nowienie. Niemcy 
nakazywali ludno-
ści polskiej dba-
łość o mogiły swo-

ich krajanów z czasów I Wojny. Polacy 
musieli podlewać kwiaty rosnące na 
mogiłach oraz pielić groby.
Rok 1945 okazał się przełomowy 
dla nekropolii. W  kolejnych latach 
postępowała celowa destrukcja 
cmentarza, w którym zapewne wi-
dziano ślad po znienawidzonym 
okupancie niemieckim. Elementu 
monumentu miały posłużyć oko-
licznym mieszkańcom za funda-
menty budynków.
Obecnie teren dawnego cmenta-
rza znajduje się w  rękach prywat-
nych, nie jest ogrodzony. Porasta 
go młody las sosnowy, jedynie kępy 
konwalii i  krzaki lilaku pozwalają 
zobaczyć zarysy, kilkunastu mogił 
sprzed 100 lat. Pomimo wpisania 
obiektu do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i ujęcia go 
w  Gminnym Planie Opieki nad Za-
bytkami, szans na zachowanie pa-
mięci o cmentarzu nie widać.

Michał Korwin-Szymanowski
Moderator Klubu Miłośników Historii 

i tradycji Gminy Słupno

Korzystałem z:

Wywiad ze Stanisławą Dąbkowską, Przepro-

wadzony przez Michała Korwin-Szymanow-

skiego 20 maja 2017 r. Wydruk komputerowy, 

w posiadaniu autora. Głos Mazowiecki, 1938 r., 

nr. 268. http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/

miejsca/1914/mazowieckie/cekanowo.

t. i M. Siwanowiczowie, Cmentarz w Święcień-

cu Fragment z ksiązki Cmentarze i miejsca pa-

mięci gminy Słupno z 2018 r.

Współpracowały z gminą, szkołami, 
powstającymi strażami ogniowymi, 
księżmi lokalnych parafii. Uczestni-
czyły w  uroczystościach świeckich 
i kościelnych. Po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku kobiety wiejskie 
w Kołach Gospodyń Wiejskich zaczę-
ły wyznaczać sobie w dopiero kształ-
tującej się samorządności nowe 
zadania. Prowadziły działalność go-
spodarczą; wyrabiały wędliny, piekły 
ciasta, szyły. Zarobione pieniądze 
przeznaczały na wyposażenie swo-
ich świetlic w  sprzęt gospodarstwa 
domowego, garnki, talerze, sztućce, 
oraz działalność kulturalną: kino, 
teatr, wycieczki. tak żywą, twórczą 
i potrzebną działalność przerwał wy-

buch II wojny światowej we wrześniu 
1939 roku. Po wojnie w Polsce Ludo-
wej Koła w znacznej części wznowiły 
działalność pozostając w  zakresie 
dotychczasowych swoich zadań spo-
łecznych. Rozpoczęły współpracę 
z  Wojewódzkimi Związkami Rolni-
ków, Ośrodkami Doradztwa Rolni-
czego, Kółkami Rolniczymi. Popu-
laryzowały dziedzictwo kulturowe, 
uruchamiały aktywność mieszkań-
ców wsi, integrowały środowisko, 
skupiały się na wychowaniu dzieci 
i  młodzieży i  organizacji ich wypo-
czynku, zabezpieczeniu socjalne-
mu rodzin wiejskich, propagowaniu 
przedsiębiorczości u kobiet wiejskich. 
Jednym z  nich było Koło Gospodyń Wiejskich w  Nowym Gulczewie. Na 

zdjęciach z lat siedemdziesiątych XX 
wieku widzimy panie podczas swoich 
spotkań, w których brali udział: soł-
tys Nowego Gulczewa Jan Majchrzak 
i  przewodniczący Państwowego Go-
spodarstwa Rolnego w  Gulczewie 
Leon Kolasiński. Działalność Koła wy-
gasła po przemianach politycznych 
i  gospodarczych zapoczątkowanych 
w 1989 roku.
 W  grudniu 2018 roku reakty-
wowano Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Nowym Gulczewie na podstawie 
ustawy przyjętej 29 listopada. Koło 
posiada osobowość prawną i  jest 
zapisane przez Prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa w  Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich. Zarząd Koła 
składa się z  przewodniczącej teo-
dory Waluś, jej zastępcy Magdaleny 
Durniat i  skarbnika Anety Zakrzew-
skiej oraz Komisji Rewizyjnej: Beaty 
Marciniak, Anny Zalewskiej i  Joanny 
Marciniak. W pierwszych miesiącach 
swojej działalności członkowie Koła 
uczestniczyli w kursie sadzenia i pie-
lęgnowania roślin w  szklanych na-
czyniach tzw. „las w szkle”, zwiedzali 
cerkiew prawosławną w Płocku, byli 
kilkakrotnie w kinie i teatrze.

Konrad Jan Waluś

(Zdjęcia opisujące działalność Koła z  lat 80-

tych XX w. pochodzą ze zbioru rodzinnego te-

resy Antczak)

Od lewej: Leokadia Atławska, Leon Kolasiński, Zofia Kępczyńska, Celina Stańczak,
Rozalia Nowak, Stefańska, Barbara Jankowska.

Od lewej: Kępczyńska Leokadia, Szymborska , Klekowicka Barbara, Stańczak Celina,
Adamska Wanda, Atławska Leokadia.

Miejsce pochówki żołnierzy dziś...

... i dawniej,
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MŁODZI PIŁKARZE NA MIĘDZYNARODOWYM tURNIEJU 

Delta słupno w świecie wielkiego futbolu
Świat wielkiej piłki, potężnych sta-
dionów, spotkanie z  piłkarskimi 
gwiazdami i  rywalizacja z  silnymi 
rówieśnikami. Tego wszystkiego 
doświadczyli młodzi piłkarze ze 
słupna podczas międzynarodowe-
go turnieju w Niemczech, gdzie za-
jęli wysokie czwarte miejsce.

 Drużyna Delty Słupno U-9 (rocz-
nik 2010/11) w  dniach 11-12 maja 
wzięła udział w międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej dzieci Kempen 
Cup 2019, rozgrywanym nieopodal 
Dusseldorfu w Niemczech. Chłopcy 
wraz ze sztabem trenerskim i rodzi-
cami swoją podróż do stolicy Nadre-
nii Północnej – Westfalii rozpoczęli 
już w czwartek 9 maja w godzinach 
wieczornych. Po całonocnej eska-
padzie nasz autobus zatrzymał się 
tuż obok stadionu Signal – Iduna 

Park, na którym swoje mecze roz-
grywa czołowy zespół Bundes-
ligi Borussia Dortmund, którego 
barwy reprezentuje Łukasz Pisz-
czek, a  do niedawna również grali 
tam Robert Lewandowski i  Kuba 
Błaszczykowski.
W świątyni futbolu

 Zawodnicy, trenerzy i  rodzice 
udali się do wejścia głównego Cen-
trum Eventów klubu i rozpoczęli po-
dróż po stadionie niemieckiego gi-
ganta, poznając niezwykłą historię 
stadionu i drużyny, bogatą w wiele 
ciekawostek, anegdot i  sekretów. 
Zwiedziliśmy zaplecze klubu, szat-
nie piłkarzy, każdą z  trybun oraz 
święte miejsce, jakim jest murawa 
stadionu, na którą goście zwiedza-
jący stadion nie mają wstępu. Oczy-
wiście naszym zawodnikom nie 

wystarczył pobyt na ławce rezer-
wowych Borussii i na krótką chwilę 
zameldowali się na płycie stadio-
nu. Na niespełna 24 godziny przed 
ligowym meczem drużyny z  Dort-
mundu poczuliśmy atmosferę klu-
bową i  wzięliśmy udział w  przygo-
towaniach do święta piłkarskiego, 
jakim niewątpliwie jest mecz Bo-
russii, który gromadzi 80 tysięcy 
fanów w żółto – czarnych barwach 
na każdym meczu w Dortmundzie. 
Po wycieczce na stadion udaliśmy 
się w  dalszą podróż do Dusseldor-
fu, gdzie w godzinach popołudnio-
wych w piątek zameldowaliśmy się 
w hotelu.
Trudny początek
 W sobotę 11 maja tuż po śniada-
niu udaliśmy się do miejscowości 
Kempen i  rozpoczęliśmy gry se-
lekcyjne z  silnymi drużynami: RW 
Oberhausen, Wormatia Worms 
i  Borussii Kaster. W  naszej grze 
widać było dużą niepewność oraz 
brak wiary we własne umiejętno-
ści i możliwości. W pierwszym dniu 
zmagań, ta wiara na chwilę wróciła 
w  meczu z  Borussią, gdzie można 
było zobaczyć, że wracamy na wła-
ściwe tory. Eliminacje selekcyjne 
zakończyliśmy na trzecim miejscu 
w  grupie i  trafiliśmy do turnieju 
głównego na poziomie srebrnym 
i jeszcze w sobotę zmierzyliśmy się 
z węgierskim zespołem Eger. Warto 
podkreślić również, że w pierwszym 
dniu na boiskach w  naszych gru-
pach występowały drużyny Spor-
tingu Lizbona, Manchesteru City, 
Wormatia Worms, Zenita Sankt 
Petersburg, FC Mainz czy Fortuny 
Dusseldorf. Ciekawostką była rów-
nież obecność syna Cristiano Ro-
naldo w  barwach Juventusu Turyn, 
który na turniej przybył z własnym 
ochroniarzem. Po wyczerpującym 
dniu gier grupowych udaliśmy się 
na spacer po części starego miasta 
Dusseldorf.
spotkanie z kadrowiczem
 W niedzielę 12 maja tuż po śnia-
daniu na naszych młodych adep-
tów futbolu za sprawą byłego 

reprezentanta kraju Sławomira 
Peszki – przyjaciela Delty, czekała 
niezwykła niespodzianka. Naszych 
chłopców odwiedził Marcin Kamiń-
ski, zawodnik Fortuny Dusseldorf 
i Reprezentacji Polski. Po niezwykle 
motywującym gościu wyjechaliśmy 
na stadion St. Thomasthad, aby 
rywalizować w dalszej fazie turnie-
ju z  dwoma drużynami z  Holandii 
i  jedną niemiecką. Po dwóch zwy-

cięstwach, remisie i porażce w gru-
pie awansowaliśmy do ćwierćfina-
łu turnieju i tam już czekał na nas 
niezwykle trudny przeciwnik TSV. 
Po bardzo dobrym meczu w  wyko-
naniu naszych chłopców (notabene 
najlepszym naszym występie w ca-
łym turnieju) rozstrzygnęliśmy losy 
spotkania na swoją korzyść dopiero 
w serii rzutów karnych.
Walka i charakter
 Bardzo duża dynamika spotkań, 
a także ogromna intensywność sa-
mych gier sprawiła, że w  półfinale 

turnieju ulegliśmy drużynie Mac-
cabi Frankfurt i  ostatecznie zaję-
liśmy czwarte miejsce w  turnieju. 
Warto dodać, że w  niedzielnych 
grach chłopcy zaprezentowali duże 
umiejętności piłkarskie, poparte 
nieustępliwością, pewnością siebie, 
charakterem i walką do ostatniego 
gwizdka, co zdecydowanie poprawi-
ło nasze nastroje przed długą drogą 
do domu.

W drużynie Delty Słupno 2010 wy-
stąpili: Antek Kowalski, Filip Ko-
walczyk, Wiktor Chybiński, Bartek 
Chybiński, Krzysiu Rokicki, Szymek 
Kamiński, Filip Marciniak, Marcel 
Juszczakiewicz, Dawid Kaźmierczak 
oraz Michał Ruciński. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za wsparcie 
na miejscu oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do wyjazdu młodych 
„Delciaków”.

Maciej Błaszczyk
Delta Słupno

Spotkanie z piłkarzem Marcinem Kamińskim

Delta Słupno

Zakończenie turnieju

Na stadionie Borusii Dortmund 

WYPOCZYNEK I SZKOLENIE 

Na letni obóz z orkiestrą
Na przełomie lipca i sierpnia 
uczestnicy powstającej gminnej 
orkiestry dętej wyjechali na obóz 
szkoleniowo-wypoczynkowy w oko-
lice Lidzbarka. Wyjazd dla młodych 
muzyków był całkowicie darmowy 
i finansowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury Słupno.
Orkiestra w dniach 29 lipca-8 sierp-
nia przebywała w Ośrodku Wcza-
sowym LECH. Młodzi muzycy mieli 
wyjątkową okazję do bezpłatnego 
wypoczynku a jednocześnie do na-
uki gry na instrumentach. Harmo-
nogram zajęć obejmował zarówno 
indywidualne ćwiczenia z kapel-
mistrzem Edwardem Wielgóckim, 
jak również próby całego zespołu. 
Wspólnie spędzony czas to także 
okazja do nauki nowych elementów 
w funkcjonowaniu orkiestry dętej. 
- Oprócz ćwiczeń z instrumenta-
mi, chcemy ten czas wykorzystać 
na naukę chodzenia, bo to będzie 

doskonała okazja, zarówno poru-
szania się w grupie z instrumen-
tami, jak i bez instrumentów. 
Wbrew pozorom nie jest to łatwe, 
jak się wydaje – mówi kapelmistrz 
Edward Wielgócki.
Ale obóz to nie tylko nauka i ćwi-
czenia, ale również, a może przede 
wszystkim letni wypoczynek. 
Ośrodek Wczasowy LECH poło-
żony jest w pięknym kompleksie 
lasów Welskiego Parku Krajobra-
zowego niedaleko Jeziora Lidzbar-
skiego (ok. 400m) w odległości 
800 metrów od plaży miejskiej. 
W okolicy jest jeszcze kilka jezior, 
jak Zwórzno, Piaseczno, Wlecz, 
Kiełpińskie oraz Grądy. Ale sam 
ośrodek oferuje liczne atrakcje: 
boiska sportowe, wypożyczalnię 
rowerów oraz sprzętu wodnego, 
dobrze wyposażone domki let-
niskowe, miejsce do grillowania. 
W planach są również wycieczki.

To pierwszy wspólny wyjazd naszej 
tworzącej się orkiestry, ale i dowód 
na to, że warto do orkiestry zapisać 
się i realizować swoją muzyczną 

pasję. Rekrutacja do zespołu trwa 
nieustannie w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Cekanowie. Kapel-
mistrz Edward Wielgócki stawia na 

młodzież. Obecnie w zespole jest 
21 członków w wieku od lat 7 do 23. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. 

(MK)

Próba orkiestry dętej w Cekanowie
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EKO-BIEG WIOSNY W CEKANOWIE

Wszyscy byli zwycięzcami 
ponad stu uczestników stanęło na 
starcie EKO-Biegu wiosny w  Ceka-
nowie (18 maja). Do pokonania był 
dystans trzech lub dziesięciu kilo-
metrów. W  poszczególnych kate-
goriach zwyciężali „zawodowcy”, 
ale była również poważna repre-
zentacja biegaczy z  naszej gminy 
i TKKF Wiślanie słupno. Najstarszy 
uczestnik biegu na 10 km miał 77!
 Organizatorem imprezy był 
Gminny Ośrodek Kultury Słupno 
s/z w Cekanowie oraz Urząd Gminy 
w  Słupnie. Wbrew poważnym oba-
wom o pogodę, aura nam sprzyjała 
w  te burzowe i  parne sobotnie po-
południe. Na starcie biegów na 3 km 
i  10 km stanęło stu zawodników, 
biegających niemalże zawodowo, 
ale i zupełnych amatorów, którzy się 
chcieli sprawdzić i  podjąć wyzwa-
nie. Do tego jeszcze maluchy w bie-
gu juniora. Przyjechała spora grupa 
znanych biegaczy z  Płocka, którzy 
tego samego dnia biegli rano w Bie-
gu Solidarności w Płocku. Byli rów-
nież stali bywalcy z innych gmin np. 

z  Bodzanowa, którzy systematycz-
nie uczestniczą w imprezach biego-
wych w Słupnie. W tym roku po raz 
pierwszy wiosenne biegania połą-
czyliśmy z propagowaniem ekologii. 
Współorganizatorem imprezy była 
również po raz pierwszy Parafia Mi-
szewko Strzałkowskie z  księdzem 
proboszczem Zbigniewem Cichewi-
czem. Dla najmłodszych zorganizo-
wany był bieg juniora, a  każdy, kto 
w nim wystartował otrzymywał na-
grodę. Dla dzieci mieliśmy również 
inne atrakcje, dmuchańce, ściankę 
wspinaczkową.
 W biegach na 3 i 10 km zwycięża-
li oczywiście „zawodowcy”, w  więk-
szości znani biegacze z  Płocka, 
ale i  pokazali się również biegacze 
z  gminy Słupno, których jest coraz 
więcej. Zgodnie z hasłem promocyj-
nym naszego biegu, każdy, kto sta-
nął na starcie był już zwycięzcą. Jak 
twierdzili biegacze, trasa była bar-
dzo trudna z  długimi podbiegami. 
Wyzwanie podjęli również pracowni-
cy administracji samorządowej gmi-

ny. Przykład dała Małgorzata Sa-
wicka – przewodnicząca Rady Gmi-
ny Słupno, Edyta Sobolewska – dy-
rektor Samorządowego Przedszkola 
„Niezapominajka”, czy Darek Woź-
niak z Urzędu Gminy w biegu na 10 
km. Warto podkreślić, że najstarszy 
uczestnik biegu na 10 km Edmund 
Sowiński z  Płocka miał 77 lat. tyl-
ko pozazdrościć zdrowia i  kondy-
cji. Rozdaliśmy mnóstwo nagród, 
a  żeby podkreślić ekologiczny cha-
rakter biegu częstowaliśmy polski-
mi jabłkami, a  po biegu sadziliśmy 
drzewka. Spikerem zawodów był 
znany płocki biegacz Jacek Dymek.
W biegu na 10 km bezkonkurencyj-
ny okazał się Piotr Kreft (PGSPORt.
PL) ze znakomitym czasem 37 min. 
7 sekund. Drugi zawodnik na mecie 
stracił do zwycięzcy ponad 5 minut. 
Warto podkreślić, że tuż za podium 
na czwartym miejscu uplasował się 
Mikołaj Liczkowski reprezentujący 
KS Wilki Słupno. Z czasem 55:00 na 
metę przybiegł 72-letni Józef Zalew-
ski, prezes tKKF Wiślanie Słupno, 

który na 10 km wystartował wspól-
nie z żoną Barbarą.
 Wśród pań na tym dystansie 
pierwsza była znakomita Agniesz-
ka Burżacka-tyc (Ptt DELtA) z cza-
sem 52:00. Druga była Jowita Kuba 
(59:39) a  trzecia Renata Jędrzejew-
ska z gminy Słupno (59:48).
W biegu na 3 km najlepsi okazali się 
Michał Ruciński (11:50), przed Pa-
trykiem Kwasiborskim (12:13) i  Ja-
kubem Aksamitem z  Sochaczewa 
(12:41). Natomiast najlepszym bie-
gaczem z  gminy Słupno był Jakub 
Borucki, który zajął piąte miejsce 
(13:06). Specjalna nagrodę otrzymał 
zawodnik na wózku, który wjechał 
na metę z czasem 12:26.
W kategorii kobiet na 3 km wygrała 
Marzena Rucińska (31:25), prywat-
nie żona zwycięzcy w kategorii mę-
skiej na 3 km, przed Martą Kupiń-
ską i  Anetą Głowacką z  Bodzano-
wa. Najlepszą zawodniczą ze Słup-
na była Maja Maszewska.
Nagrody laureatom (pod nieobec-
ność wójta Marcina Zawadki) wrę-

czali: wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Paweł Baranowski, rad-
na Anna Zalewska, radny Janusz 
Szenk oraz Bożena Wernik – dyrek-
tor Gminnego Ośrodka kultury. Nie 
tylko laureaci otrzymywali nagro-
dy. Spośród wszystkich uczestników 
biegów rozlosowaliśmy kilkanaście 
nagród niespodzianek. Każdy z bie-
gaczy otrzymał również pamiątko-
wy medal.

Andrzej Wiśniewski
 Za wsparcie imprezy dziękujemy 
głównemu darczyńcy FUNDACJI OR-
LEN DAR SERCA i pozostałym part-
nerom imprezy, którymi byli: DE-
CAtHLON, LEROY MERLIN, Zielony 
Ogród, Nadleśnictwo Płock, trening 
Room 92 oraz MODR odział Płock. 
Do zobaczenia za rok!
Oficjalne wyniki biegu można zoba-
czyć na stronie
https://zapisyonline.com/
wydarzenie/104,eko-bieg-wiosny

patroni biegu

Start na 10 km.

Pyszne polskie jabłka, cieszyły się wzięciem.

Rozgrzewka to podstawa.

Gratulacje dla zwycięzców biegu na 10 km.

Słowo od księdza proboszcza.

Bieg juniora.
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych podpisała umowę 
z Gminą Słupno o dofinansowanie na 
realizację projektu „Kreatywnie i inte-
raktywnie”. Projekt został ogłoszony 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu, działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Przyznana kwota dofinan-
sowania wynosi: 840.198,11 zł. Celem 
projektu jest w okresie od 01.09.2019 do 
30.06.2021 poprawa jakości kształcenia 
w 3 szkołach podstawowych realizują-
cych kształcenie ogólne z terenu Gminy 
Słupno poprzez programy rozszerzające 
i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalek-
cyjnych. W ramach działań przewidziano 
realizację 4 zadań:
- doposażenie trzech szkół podstawo-
wych z terenu gminy Słupno w pomoce 
dydaktyczne, narzędzia tIK oraz 
pracowni przedmiotów przyrodniczych 
w dwóch szkołach,
- program doskonalenia umiejęt-
ności i kompetencji 25 nauczy-
cieli z trzech szkół podstawowych, 
- program kształcenia kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw i umiejętności 
u 279 uczniów z terenu gminy Słupno,
- program dla 125 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu dla uczniów ze 
szkół podstawowych znajdujących się 
w gminie Słupno zostaną przeprowa-
dzone zajęcia dla uczniów polegające 
m.in.:
- zajęcia rozwijające/ koła zainteresowań 
z języka obcego przy wykorzystaniu tIK
- zajęcia rozwijające/koła zainteresowań 
z przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych przy wykorzystaniu tIK,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych przy wykorzystaniu tIK,
-zajęcia rozwijające/koła zainteresowań 
z kompetencji informatycznych,
- warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 
umiejętności uniwersalnych, tj. przedsię-
biorczości, uczenia się, rozwiązywania 
problemów, kreatywności, innowacyj-
ności, krytycznego myślenia,
-zajęcia pozaszkolne w postaci wyjazdów 
edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
Magdalena Kubacka

Dofinansowanie 
unijne na nowe 
pracownie 
i dodatkowe 
zajęcia dla 
uczniów

projekt „podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa 
mazowieckiego”
Weź udział w projekcie, rozszerzysz 
swoją wiedzę na temat możliwości 
jakie daje internet!
Z początkiem czerwca rozpoczęto 
cykl bezpłatnych szkoleń w ramach 
projektu grantowego pn.:„Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego”, który 
realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Szkolenia powadzone są w wymiarze 16 
godzin (2 dni x 8 godzin) w następujących 
tematykach:
•	 Rodzic w Internecie
•	 Mój biznes w sieci
•	 Działam w sieciach społecznościowych
•	 tworzę własną stronę internetową 

(blog)
•	 Rolnik w sieci

•	 Kultura w sieci
•	 Moje finanse i transakcje w sieci
Przeszkolone zostały cztery grupy, 
tj. 48 osób w tematyce: „Kultura 
w sieci” i „Działam w sieciach 
społecznościowych”. 
Do końca sierpnia odbyły się cztery 
cykle szkoleń. Największym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców naszej 
gminy ciszą się moduły pn. „Rodzic 
w Internecie” oraz „Kultura w sieci”, 
które w innej formie przedstawiają nasze 
możliwości jak i zagrożenia czyhające 
w wirtualnym świecie. Instruktor prowa-
dząca szkolenia z pełnym zaangażowa-
niem wyjaśnia i odpowiada na wszystkie 
pytania uczestników.
Wszystkich chętnych do udziału w szkole-
niach zapraszamy do Biura Projektu miesz-

czącego się w Urzędzie Gminy w Słupnie 
w celu złożenia wniosków na kolejne cykle 
szkoleń, które ruszają już od września.
Każdy kto ma ukończone 25 lat życia ma 
szansę nabyć i rozwinąć umiejętności 
praktycznego wykorzystania dostępu do 
internetu i świadczonych za jego pośred-
nictwem usług.
Organizator zapewnia uczestnikom 
szkoleń stanowisko pracy wyposa-
żone w przenośny komputer, pyszny 
obiad, przerwy kawowe oraz materiały 
szkoleniowe. Po zakończeniu każdy 
z uczestników otrzymuje certyfikat 
ukończenia szkolenia.
Lista uczestników szkoleń nie została 
jeszcze zamknięta choć zajęcia cieszą 
się dużą popularnością.
Serdecznie zapraszamy


