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Będzie się działo! wiosna w gminie słupno

Koncert zespołu „Wanda i Banda” Kiermasz ogrodniczy

Występ zespołu „Vataha” Majówki w stanicy „Flis” w Liszynie

Rajd rowerowy i wiosenne bieganie Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci

Festyn gminny w Wykowie 
z gwiazdami disco polo Nowy plac zabaw w Słupnie

Dni wodniackie w stanicy 
„Flis”



MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY SŁUPNO | kwiecień 2018 ROK2 aktualności
WIOSENNE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI       

najważniejsze drogi   

KIERMASZ OGRODNICZY Z WIELKĄ MUZYCZNĄ ATRAKCJĄ        

„wanda i Banda” na wiosnę    

Harmonogram spotkań w sołectwach organizowanych przez Urząd Gminy w Słupnie

SŁOWO WSTĘPNE       

listy do Polski   
w piątkowy wieczór 16 marca mimo 
dokuczliwego mrozu i wiatru kilku-
dziesięciu mieszkańców nowego gul-
czewa przybyło na spotkanie sołeckie 
oraz z przedstawicielami Urzędu gminy 
słupno. tym samym rozpoczął się cykl 
wiosennych spotkań z mieszkańcami. 
Wójt gminy Marcin Zawadka przedsta-
wił zebranym dotychczasowe nakłady 
inwestycyjne w Nowym Gulczewie. W 
tym roku będzie to kwota 3,8 mln zł, 
znacznie wyższa niż w poprzednich la-
tach. W sumie w kadencji 2015-2018 do 
Nowego Gulczewa trafi 8,5 mln zł. W 
tym roku pieniądze zostaną przezna-
czone głównie na budowę ulic (Stepowa 
od Jaru Rosicy, Czarneckiego, Bohuna, 
Jana III Sobieskiego, i Heleny wraz z 
łącznikiem - ul. Podbipięty. Przy ul. Ste-
powej zostanie zakupiona także działka 
pod budowę świetlicy, na którą od lat 
czekają mieszkańcy. Podkreślali oni, że 
właśnie budowa i naprawa dróg są dla 
nich najważniejsze. Wiosenne roztopy i 
bardzo wysoki poziom wód gruntowych 
sprawiły, że w kilku miejscach sytuacja 

jest bardzo trudna. Wójt gminy zaprosił 
w tej sprawie osoby zainteresowane na 
spotkanie w urzędzie gminy (podczas 
środowego dyżuru). 
Na prośbę radnych Magdaleny Durniat i 
Anny Zalewskiej sołtys Nowego Gulcze-

wa zgodził się na ponowne omówienie 
podziału Funduszu Sołeckiego. Miesz-
kańcy zdecydowali, że w tym roku cała 
kwota, czyli 59.150 zł, zostanie przezna-
czona na remont dróg gminnych na tere-
nie Nowego Gulczewa.                          ms

w czwartek, 26 kwietnia przed Urzę-
dem gminy w słupnie z koncer-
tem wystąpi wanda kwietniewska  
z zespołem „wanda i Banda”.  
Rockowa wokalistka znana jest z takich  
hitów jak „Hi-Fi”,  „nie będę Julią” 
czy „siedem życzeń”. to nie jedyna  
czwartkowa atrakcja. imprezą towa-
rzyszącą będzie kiermasz ogrodniczy. 
Kramy z ogrodniczymi różnościami cze-
kać będą na klientów już od godz. 12.00. 
Występy na scenie rozpoczną się około 
godz. 16.00. W rockowym repertuarze 
zaprezentują się utalentowane dzieci  
z gminnych szkół oraz zespoły z Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Gwiazda czyli - 
grupa „Banda i Wanda” wystąpi o godz. 
17.00. Przed występem gwiazdy imprezy 
zagra dobrze znana w Słupnie lokalna 
formacja rockowa Vataha.
Przy okazji rozstrzygnięty zostanie kon-
kurs „Gmina Słupno. Jesteś u siebie”.  
Adresowany jest on do dzieci i młodzieży 
z placówek oświatowych z terenu gminy. 
Młodsi uczestnicy mają za zadanie przy-
gotować pracę plastyczną, natomiast 
starsi mogą zrobić zdjęcie lub nagrać 
film, ukazujący uroki życia w Słupnie  
i w okolicach. Wszyscy na przygotowanie 
prac mają czas do 23 kwietnia. Zwycięz-
ców poznamy w czwartek 26 kwietnia. 
Nagrody ufundował dla nich Urząd Gmi-
ny w Słupnie.
Na pewno warto przyjść, by zobaczyć 
występy, czy też zakupić nowe rośliny 

do przydomowych ogródków czy na bal-
kony. Dodatkowo dla wszystkich uczest-
ników imprezy przewidziany jest darmo-
wy poczęstunek - bigos i herbata. Dzieci 
będą mogły wziąć udział w kreatywnych 
warsztatach i wielu zabawach. 
Na koniec dodajmy, że jeszcze do  
20 kwietnia trwa nabór chętnych  
wystawców do udziału w kiermaszu 
ogrodniczym. Zgłaszać się mogą lokal-

ne firmy, ale nie tylko. Jedyny warunek, 
to by na kramach znalazły się produkty 
związane z branżą ogrodniczą, a więc 
sadzonki, rośliny, wszelkiego rodzaju 
opryski czy sprzęt. Udział w kiermaszu 
jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są w Urzędzie gminy pod numerem  
tel. 24 267 95 81 oraz e-mailowo pod ad-
resem promocja@slupno.eu.                     

Bees

„Nazywam się Wiktor Brodowski. Mam 
22 lata. Jestem Polakiem. Przyjechałem 
do Polski z Kazachstanu z Karagandy. 
Moi dziadkowie byli deportowani w latach 
trzydziestych do Kazachstanu. Polska jest 
moją historyczną Ojczyzną. Przyjechałem 
tu studiować, żeby zrobić pracę magister-
ską. Studia, praca i życie na ziemi moich 
przodków jest moim marzeniem”.
„Nazywam się Elena Mak. Jestem  
z Kazachstanu, Moja rodzina mieszka  
w Kazachstanie. Przyczyną rozłąki z moją 
Ojczyzną jest druga wojna światowa. Moi 
pradziadkowie są Polakami. Pradziadek ze 
strony taty urodził się we wsi Słobodko. 
Od listopada 1943 do maja 1945 r. służył 
w 1 Armii Polskiej, był komendantem od-
działu strzelców w 3 dywizji. Po wojnie 
pradziadek Ignacy ze swoją żoną i  dziećmi  
został zesłany do Kazachstanu. Prabab-
cia ze strony mamy przyjechała z ro-
dzicami jako czteroletnia dziewczynka.  
Od tego czasu staramy się żyć najpiękniej,  
zachowując tradycje ojców. Chcę studiować  
w Polsce, bo to moja Ojczyzna, chcę le-
piej znać język i kulturę polską, poznawać 
miasta i tradycje aby w przyszłości zostać 
tutaj”.
„Nazywam się Eugeniusz Komerist. Mam 
22 lata i jestem Polakiem z Kazachstanu. 
Mój pradziadek i moja prababcia byli zesła-
ni w trzydziestych latach do Kazachstanu. 
Teraz przyjechałem do Polski bo to moja 
ojczyzna. Chcę tu studiować, a  późnej pra-
cować i tu założyć swoją rodzinę”.
„Nazywam się Krystyna Mak. Studiuję 
wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Gdań-

skim. Do Polski 
p r z y j e c h a ł a m  
w 2015 roku, jako 
17-letnia dziewczyna. Od dziecka rodzi-
ce wychowywali nas w polskiej tradycji. 
Od małych lat chodzimy całą rodziną do 
kościoła, obchodzimy polskie święta, bo 
mamy poczucie polskiej tożsamości. Nie-
stety nie rozmawialiśmy w rodzinie po pol-
sku i nigdy nawet nie myślałam że kiedyś 
pojadę do Polski, chociaż zawsze marzy-
łam. Pamiętam pierwszą lekcję polskiego. 
Gdy pani nauczycielka zaczęła mówić po 
polsku, to ja rozumiałam większość jej 
słów i myślałam sobie że jednak mam tą 
polskość we krwi”.
To fragmenty listów naszych rodaków, 
jakie otrzymałem od Joanny Wilk Yaridiz, 
prezes Fundacji dla Rodaka, która niedaw-
no gościła w naszej gminie na zaprosze-
nie wójta Marcina Zawadki. Obchodzone  
w tym roku stulecie niepodległości to  
dobra okazja, aby przypomnieć i upomnieć 
się o naszych rodaków wywiezionych na 
wschód, dzięki którym mamy tę wolność 
także. Autorzy tych listów odwiedzą na-
szą gminę już w kwietniu. Planujemy trzy 
spotkania, przede wszystkim z młodzieżą 
szkolną, która o losach polskich zesłańców 
może dowiedzieć się tylko ze szkolnych 
podręczników. Nasza młodzież będzie 
mieć wyjątkową okazję aby spotkać się 
z naszymi rodakami i tej historii dotknąć 
na żywo.

 andrzej wiśniewski 
Redaktor naczelny 
gazeta@slupno.eu
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inFORmatOR gminy słUPnO
gmina słupno
adres: ul. miszewska 8a,  09-472  
słupno, woj. mazowieckie
tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
godziny pracy Urzędu gminy w słupnie
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 prowadzonego 
dla dochodów gminy słupno:
12	2030	0045	1110	0000	0285	1010
Bank	BGŻ	BNP	Paribas	SA
SWIFT	dla	przelewów	zagranicznych	–	
GOPZPLPW
niP 774-32-11- 034
RegOn 611015997
numery telefonów:
Sekretariat	(24)	267	95	61
Biuro	Obsługi	Mieszkańca	(24)	267	95	60
Biuro	Rady	Gminy	(24)	267	95	88
Wydział	Spraw	Obywatelskich	(24)	267	
95	70
wydział Budżetowo – księgowy 
Skarbnik		-	(24)	267	95	77
Główny	księgowy	(24)	267	95	79
Podatki	i	opłaty	lokalne	(24)		267	95	80;	
(24)	267	95	79
wydział nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego: 
(24)	267	95	73	
(24)	267	95	71
(24)	267	95	67

wydział inwestycji, infrastruktury  
i Rozwoju:
(24)	267	95	74
(24)	267	95	84
(24)	267	95	91
wydział Ochrony środowiska  
i gospodarki komunalnej
(24)	267	95	62
(24)	267	95	75
kadry:
(24)	267	95	66
Promocja i komunikacja społeczna:
(24)	267	95	81
Jednostki organizacyjne 
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej			
w	Słupnie		(24)	261	91	78
Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Słupnie		 	
(24)	266-72-80
Centrum	Usług	Wspólnych	w	Słupnie		 	
(24)	267-95-78
Gminny	Ośrodek	Kultury	Słupno	z/s		
w	Cekanowie	(24)	386-27-55
Gminny	Żłobek	w	Słupnie		 	 	
728-336-860
Samorządowe	Przedszkole	
„Niezapominajka”	(24)	260	22	01	
szkoły
Szkoła	Podstawowa	im.	
abp.	A.	J.	Nowowiejskiego	w	Słupnie		
(24)	261-29-28
Szkoła	Podstawowa	im.	Małego	
Powstańca	w	Święcieńcu		(24)	260	65	18
Szkoła	Podstawowa	im.	Ziemi	
Mazowieckiej	w	Liszynie		(24)	261-29-22

Spotkanie na „Orliku” w Nowym Gulczewie

Wanda Kwietniewska z zespołem

Spotkanie na „Orliku” w Nowym Gulczewie

SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE

1. Rydzyno / Bielino 5.04 (czwartek) 17.30/19.00 Świetlica w Bielinie

2. Słupno 9.04 (poniedziałek) 18.00 Sala obrad w UG w Słupnie

3. Borowiczki Pieńki 10.04 (wtorek) 18.00 Świetlica w Borowiczkach

4. Cekanowo 11.04 (środa) 18.00 GOK w Cekanowie

5. Barcikowo 16.04 (poniedziałek) 18.00 Świetlica w Barcikowie

6. Sambórz / Mijakowo 17.04 (wtorek) 17.30/19.00 Świetlica w Mijakowie

7. Święcieniec  Ramutowo 18.04 (środa) 18.00 SP w Święcieńcu

8. Miszewko Stefany
Miszewko Strzałkowskie

23.04 (poniedziałek) 17.30/19.00 Świetkica w Miszewku Stefany
Świetlica w Miszewku Strzałkowskim

9. Liszyno 24.04 (wtorek) 18.00 Szkoła Podstawowa w Liszynie

10 Stare Gulczewo/Mirosław 07.05 (poniedziałek) 17.30/19.00 Świetlica w Mirosławiu

11. Wykowo 08.05 (wtorek) 18.00 Świetlica w Wykowie
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MONTAŻ
INSTALACJI:

ELEKTRYCZNYCH

ALARMOWYCH

CCTV

Tel. 697 281 058

SPRZEDAM 
Dwie działki budowalne 

w Słupnie przy ul. Łącznej. 
Każda po 880 m. kw. 

znajdujące się obok siebie 
w kwadracie. 

Tel. 692 42 65 51 

Przyjedź w każdy weekend

na garden party do

Pałacu Borowice
(tylko 5 km od Słupna)

zapraszamy od 20 kwietnia
Rezerwacja: 604 360 856

https://www.facebook.com/Pałac-Borowice

z prac sesji Rady gminy 
27 marca 2018 r. odbyła się Xi sesja 
Rady gminy słupno. na początku po-
siedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt 
marcin zawadka, szczegółowo poinfor-
mował zebranych o działalności urzę-
du, postępach w realizacji inwestycji 
oraz wydarzeniach gminnych między 
sesjami. 
Jednym z punktów porządku obrad se-
sji było podjęcie uchwały w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Zastępca wójta, Agnieszka Ruclak  
poinformowała zebranych, że w stycz-
niu br. nastąpiła nowelizacja Kodeksu 
wyborczego, która nałożyła na rady 

gmin obowiązek dokonania w terminie 
do 1 kwietnia 2018 r. podziału gmin na 
okręgi wyborcze. W jej wyniku wszyst-
kie gminy zobligowane były podjąć 
uchwały o okręgach wyborczych, ich 
granicach oraz liczbie radnych, jaka bę-
dzie wybierana w jesiennych wyborach 
samorządowych. Wójt, Marcin Zawad-
ka przedłożył radnym projekt uchwały, 
który podtrzymuje dotychczasowe gra-
nice okręgów wyborczych. Swoją decy-
zję argumentował faktem,  że  wprowa-
dzanie jakichkolwiek zmian związanych 
z przebiegiem granic okręgów w roku 
wyborczym byłoby nieuczciwe wobec 
mieszkańców i mogłoby wprowadzić 
niepotrzebny chaos. Zdaniem wójta, 
zmiany naruszające dotychczasowy 
podział okręgów tj. przenoszenie miej-
scowości do innych okręgów utrud-
niałyby mieszkańcom identyfikację  
z przyszłym radnym. W wyniku przyjęcia 
uchwały w Gminie Słupno obowiązywać 
będzie piętnaście dotychczasowych jed-
nomandatowych okręgów wyborczych,  
w każdym z nich zostanie wybrany jeden 
radny. 
Ważnym punktem porządku obrad była 
uchwała w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Słupno. W listopadzie ubiegłego 
roku radni uznali za zasadne dostosowa-
nie statutu gminy z 2007 r. do obowią-
zujących przepisów prawa, powołując  
w tym celu komisję statutową. Wstępny 
projekt statutu został opracowany przez 
zastępcę wójta, który członkowie komi-
sji na posiedzeniach w obecności mece-
nasa omawiali oraz zgłaszali do niego 
swoje uwagi. Uchwalony Statut Gminy 
Słupno zawiera m.in nowe urlegulo-
wania dotyczące transmisji obrad sesji. 
Sesje rady gminy będą transmitowane 
online na stronach internetowych gminy, 

tak aby każdy zainteresowany miał moż-
liwość uzyskania informacji dotyczacych 
istotnych spraw gminy poruszanych na 
sesji. Statut zawiera również uregulowa-
nia dotyczące  powołania nowej komisji 
ds. skarg wniosków i petycji. Zmieniły 
się również zapisy dotyczące głosowań 
radnych. Po wejściu w życie statutu obo-
wiązywać będą głosowania imienne, tak 
żeby każdy zainteresowany wiedział jak 
głosują poszczególni radni. Uchwalony 
statut daje również możliwość wnosze-
nia projektów uchwał przez mieszkań-
ców. Zastepca wójta, Agnieszka Ruclak 
poinformowała obecnych, że od przy-

szłej kadencji powyższe uregulowania 
zostaną wprowadzone obligatoryjnie 
przez wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców oraz opo-
wiadając się za jawnością działania orga-
nów publicznych powyższe uregulowa-
nia ustawowe zostały w Gminie Słupno 
wprowadzone w obecnej kadencji jako 
jednej z pierwszych na mazowiszu.
Kolejną uchwałą w porządku obrad była 
uchwała w sprawie powołania komi-
sji statutowej do opracowania Statutu 
Sołectw Gminy Słupno. W skład komisji 
zostali powołani radni: Anna Zalewska, 
Andrzej Pietrzak, Tomasz Piórkowski, 
Paweł Baranowski oraz Jarosław Szał-
kowski. Do zadań komisji będzie należała 
m.in. analiza obowiązującego statutu so-
łectw (statut z 2003 r.) oraz opracowanie  
i przedłożenie radzie nowego zgodne-
go z prawem projektu Statutu Sołectw 
Gminy Słupno.
W uchwałach budżetowych wprowa-
dzone zostały dodatkowe środki z ty-
tułu zwiększenia subwencji oświatowej 
– 137.763,00 zł. W wyniku przeprowa-
dzonych przetargów urealniono kwoty 
na poszczególnych zadaniach inwesty-
cyjnych dotyczących budowy sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Zaoszczę-
dzone po przetargach 160 tyś zł. zostało 
przeznaczone na zadanie „Modernizacja 
przepompowni ul. Pocztowa”, co z kolei 
umożliwi zrealizowanie całego zakresu 
rzeczowego. W wyniku wniosku sołec-
twa Nowe Gulczewo, wszystkie środki 
będące w dyspozycji funduszu sołeckie-
go tj. 59.150,00 zł. przeznaczone zosta-
ły na remonty dróg gminnych na terenie 
sołectwa. Po rozliczeniu ubiegłego roku 
wprowadzono do budżetu 2018 r. znacz-
ną część tzw. nadwyżki (962.237,00 zł.), 

co z kolei umożliwiło zwiększenie planu 
w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej  
w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudo-
wą mostu i infrastrukturą” o niewyko-
rzystane środki z roku ubiegłego (łącz-
nie 1,1 mln zł.).
Radni przyjęli program gospodarki ni-
skoemisyjnej dla Gminy Słupno. Pro-
gram zwiększy szanse na dofinansowa-
nie  projektów, dotyczących  gospodarki 
niskoemisyjnej. Dzięki dofinansowaniu 
mieszkańcy gminy mogliby uzyskać czę-
ściowy zwrot kosztów np. wymiany lub 
modernizacji pieców, czy kotłów.
Został przyjęty także program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi – w te-
gorocznym budżecie na realizację tego 
programu, w tym głównie na zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzętom m.in 
opieki wetrynaryjnej i pobyt w schroni-
skach zabezpieczono 95 tys. zł. Podkre-
ślić należy, że zadanie to należy do zadań 
własnych gminy.
Ponadto podczas sesji zostały podjęte 

uchwały w przedmiocie nieodpłatnego 
nabycia na rzecz Gminy Słupno grun-
tów położonych w Cekanowie, uchyle-
nia uchwały Nr 54/VI/11, rozpatrzenia 
wniosku o zmianę przedsięwzięć fun-
duszu sołeckiego Sołectwa Słupno 
oraz sprawozdania z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Radni zapoznali się 
również ze sprawozdaniem z działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury Słupno  
zs. w Cekanowie.
W trakcie sesji radni zgłosili nastę-
pujące wnioski: radna Małgorzata 
Sawicka zgłosiła wniosek o wyrów-
nanie ulic Bocianiej, Gołębiej i Soko-
lej oraz zamontowanie progów zwal-
niających na ul. Młynarskiej; radny 
Jarosław Szałkowski zgłosił wniosek  
o stworzenie gminnego centrum moni-
toringu w Gminie Słupno oraz doświetle-
nie skrzyżowania ulicy Wiejskiej i Ludo-
wej z DK 62 w Cekanowie i wybudowanie 
w tym miejscu przejścia dla pieszych; 
radny Paweł Baranowski zgłosił wnio-

sek o podjęcie działań zmierzających do 
wybudowania chodnika prowadzącego 
od przejścia dla pieszych do przystanku 
autobusowego przy ulicy Warszawskiej 
w Słupnie ;radny Marcin Gorzelany zgło-
sił wniosek o doposażenie placu zabaw 
dla dzieci z oddziału przedszkolnego  
w Święcieńcu oraz naprawę uszkodzo-
nych zabawek; radny Jarosław Śliwiński 
ponowił wniosek w sprawie postawie-
nia wiaty przystankowej na przystanku  
Borowiczki – Park; radny Andrzej Pie-
trzak zgłosił wniosek o przegląd wszyst-
kich dróg na terenie gminy Słupno  
w tym w sołectwie Mirosław; radna 
Anna Głowacka złożyła wniosek o pod-
sypanie podjazdu do świetlicy w Rydzy-
nie.
Z treścią sprawozdań, wniosków oraz 
podjętych uchwał można się zapoznać  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://ugslupno.bip.org.pl/

agnieszka Ruclak 
– zastępca wójta gminy słupno

Rada Gminy podczas XI sesji 

R e k l a m a
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE SOLIDARNOŚCI RI 

Porządek zapanuje na Pocztowej

Jest alternatywa na polskiej wsi  

DOBRA INFORMACJA Z GDDKiA

GMINNE INWESTYCJE 

Będzie bezpieczniej 
przy Dębowej 

Będzie nowy wodociąg
w gulczewie „straszący” mieszkańców do niedawna 

plac przy ulicy Pocztowej zmieni swój 
charakter. Będzie służył mieszkańcom 
dolnego słupna do rekreacji. gmina 
wydzierżawiła działkę od prywatnego 
właściciela.     
Od początku kadencji wójta gminy 
Marcina Zawadki mieszkańcy dolnego 
Słupna zwracali uwagę na dokuczliwe 
sąsiedztwo przedsiębiorstwa, zlokalizo-
wanego w pobliżu osiedla przy drodze 
do Liszyna. Chodziło przede wszystkim 
o zgromadzony na sąsiedniej działce 
zużyty sprzęt, złom i materiały budow-
lane. Obecnie dzierżawcą działki jest 
gmina. Dzięki zaangażowaniu wójta 
Marcina Zawadki oraz radnej Małgorzaty  
Sawickiej teren został uprzątnięty.  
Będzie zagospodarowany, a docelowo 
stanie się miejscem wypoczynku i rekre-
acji dla okolicznych mieszkańców. 
- Działka została wydzierżawiona na rok 
z sześciomiesięcznym okresem wypowie-
dzenia. Chcemy uporządkować ten teren, 
rekultywować, posiać trawę, posadzić 
drzewa i postawić ławki. Być może za-
montować jakieś urządzenia do zabawy 
dla dzieci, piaskownicę. Będziemy chcieli 
też odgrodzić teren od ulicy. To jest pierw-
szy krok do normalności, do odzyskania 
tego terenu dla mieszkańców. Zobaczymy 
jak będzie nam się układała współpraca 
z właścicielem.  Zabezpieczyliśmy sobie 
także prawo pierwokupu, ale to będzie 
zależeć od decyzji dwóch stron, a także  
o decyzji Rady Gminy. Umówiliśmy się  
z radną Małgorzatą Sawicką, że gdy się zrobi 

ciepło zorganizujemy jakiś czyn społeczny  
i zadbamy o zieleń w tym miejscu – mówił 
na sesji rady Gminy Marcin Zawadka. 
Zdaniem przewodniczącego rady Dariu-
sza Kępczyńskiego, gospodarzowi gminy 
należą się podziękowania za osobiste  

zaangażowanie w ten problem, dotrzy-
manie słowa danego mieszkańcom, któ-
rzy czekali na pozytywne rozwiązanie tej 
sprawy oraz za zakończenie  sukcesem 
trudnych negocjacji.

(ms,aw)

16 marca w gminnym Ośrodku kultu-
ry w cekanowie odbyło się świąteczne 
spotkanie rady powiatowej solidarno-
ści Rolników indywidualnych. w spo-
tkaniu wziął udział wójt marcin zawad-
ka oraz poseł ziemi płockiej waldemar 
Olejniczak.      
Spotkanie prowadził przewodniczący 
powiatowej rady Krzysztof Czerwiński, 
który po przywitaniu zaproszonych go-
ści i członków związku, podziękował 
na wstępie wójtowi gminy Słupno za 
umożliwianie organizacji zebrań rolniczej 
Solidarności na terenie gminy oraz za 
przychylność włodarza Słupna dla NSZZ 
Solidarność RI powiatu płockiego. Mar-
cin Zawadka zadeklarował dalsze wspar-
cie dla rolniczej Solidarności, która winna 
rosnąć w siłę, aby przełamać monopol 
jednej opcji politycznej na wsi, który i tak 
staje się już coraz słabszy. - Chciałbym, 
aby związek się odrodził, bo jest miejsce 
dla niego na lokalnej scenie i na terenach 
wiejskich. Nie jestem politykiem wyso-
kiego szczebla, ale uważam, że związek 
powinien otrzymywać większe wsparcie 
od prawicowych środowisk politycznych, 
w tym partii rządzącej. I w drugą stronę 
to powinno działać także, bo za rok wy-
bory parlamentarne i związek rolniczy 
powinien wspierać środowiska politycz-
ne na prawicy – mówił Marcin Zawadka. 
Życzenia świąteczne rolnikom złożył 
także poseł Waldemar Olejniczak, który 
mówił też o zasługach partii rządzącej 
dla wsi, dla polskiego rolnictwa, jak cho-
ciażby przeprowadzenie ustawy o  sprze-
daży ziemi. Jak podkreślił parlamenta-

rzysta,  pierwsza część kadencji to było 
zadbanie o sprawy społeczne i eliminacji 
ubóstwa, a program 500+ sprawił, że 
problem ubóstwa został ogromnie ogra-
niczony także na wsi. Dziś za sprawą pre-
miera Morawieckiego przyszła pora na 
gospodarkę. 
O bieżących problemach polskich rolni-
ków, szansach i zagrożeniach na wsi, ale 
i niełatwej współpracy z władzami cen-
tralnymi mówił Marek Boruc, wiceprze-
wodniczący zarządu regionu rolniczej 
Solidarności. Z kolei radna sejmiku ma-
zowieckiego, Ewa Szymańska podkre-
ślała to, że można przełamać dominację 

ludowców na wsi i w samorządach, czego 
najlepszym dowodem jest gmina Słupno. 
I to właśnie w gminach powinno szukać 
się liderów. 
Świąteczne spotkanie związkowych rolni-
ków w Cekanowie miało symboliczny cha-
rakter, gdyż było niejako spotkaniem po-
koleń. Gościem specjalnym była „legenda” 
rolniczej Solidarności, Elżbieta Stępniak, 
która w latach osiemdziesiątych zakłada-
ła Solidarność RI na Mazowszu i do cza-
su wprowadzenia stanu wojennego była 
sekretarzem regionu. Później piastowała 
mandat poselski na sejm X kadencji. 

andrzej wiśniewski

Dzięki staraniom wójta, na wniosek rad-
nych Małgorzaty Sawickiej i Pawła Ba-
ranowskiego, którzy od dawna dostrze-
gali potrzebę poprawy bezpieczeństwa 
przy drodze krajowej DK-62, w drugim 
kwartale br. doświetlone zostanie przej-
ście dla pieszych przy ul. Dębowej. Obok  
sygnalizacji świetlnej, pojawią się tutaj 
również znaki aktywne z pulsatorem. 
Taką decyzję - po sygnałach z Urzędu 
Gminy w Słupnie, analizie wypadków 

oraz wizji w terenie - podjęła Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie. 
Przypomnijmy, że to kolejna, ważna  
inwestycja związana z bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy Słupno. Na począt-
ku roku, przy przejściu przez jezdnię tuż 
przy GOPS-ie i żłobku w Słupnie zosta-
ły zamontowane wyspy dla pieszych 
oraz wydzielony bezpieczny lewoskręt  
w ul. Kościelną.                                            ms

z inicjatywy andrzeja Pietrzaka radne-
go gminnego, jak również sołtysa wsi 
mirosław w czwartek 1 marca odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami w spra-
wie planowanej sieci wodociągowej  
w miejscowości gulczewo. na zebraniu 
obecni byli również pracownicy Urzędu 
gminy w słupnie oraz projektant. 
Joanna Wereszczyńska naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Gminy w Słup-
nie naświetliła zebranym temat, jak 
również wszystkie wymogi związane  
z tym przedsięwzięciem. W obecności 
projektanta, uzgodniono z mieszkańca-
mi podłączenie budynków z nowoprojek-
towanym wodociągiem.   
Mieszkańcy podczas spotkania mieli 
możliwość zapoznania się z mapą, na 
której zaznaczona była projektowana 
sieć wodociągowa w Gulczewie. Pracow-
nicy Urzędu Gminy w Słupnie udzielali 
też odpowiedzi na liczne pytania miesz-
kańców. Poruszana była m.in. kwe-
stia budowy nowej sieci kanalizacyjnej.  
W pierwszej kolejności w Gulczewie 

planowany jest jednak nowy wodociąg.  
Inwestycja planowana jest do realizacji  
w tym roku. 
Dodajmy, że Urząd Gminy w Słupnie 
podjął temat zaprojektowania nowej 
sieci wodociągowej z uwagi na sygnały 
mieszkańców. - To bardzo ważna spra-
wa dla mieszkańców Gulczewa. Istniejący 
wodociąg jest bardzo stary, niezainwen-
taryzowany, dlatego podjęliśmy działania 
w celu budowy nowej sieci wodociągowej 
– mówi radny Andrzej Pietrzak.  
Podczas spotkania zebrani dowiedzie-
li się również, że wkrótce w Gulczewie 
pojawią się dwie  nowe lampy oświetle-
niowe w ramach programu związanego  
z oświetleniem gminy. Mieszkańcy zgło-
sili również potrzebę ustawienia no-
wego przystanku autobusowego przy  
ul. Rogozińskiej  (przy figurce), na któ-
rym zatrzymywałby się autobus KM linii 
130. Urząd Gminy podjął już działania  
w tej sprawie. Spotkanie przebiegło  
w spokojnej, merytorycznej atmosferze. 

ms

Tak jest teraz

Zebranie z mieszkańcami Gulczewa

Wkrótce na przejściu będzie bezpieczniej

Marcin Zawadka na spotkaniu z rolnikami

Tak było wcześniej
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Z PRACY URZĘDU GMINY         

kwartał w pigułce    
Przedstawiamy w skrócie wykaz waż-
niejszych prac przygotowywanych, 
planowanych i zrealizowanych przez 
Urząd gminy w słupnie w okresie sty-
czeń – marzec 2018 roku. 

styczeń 

1. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej dla mo-
dernizacji przepompowni ścieków 
sanitarnych wraz z przebudową 
istniejących rurociągów tłocznych 
w ul. Pocztowej w Słupnie.

2. Przebudowa boiska sportowo – re-
kreacyjnego Wykowo oraz zaple-
cza i infrastruktury. 

3. Została opracowana dokumenta-
cja projektowo-kosztorysowa dla 
przebudowy dwóch słupów elek-
troenergetycznego kolidujących  
z projektowaną infrastrukturą dro-
gową w m. Bielino.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Słupnie.

5. Budowa sieci wodociągowej  
w Mijakowie.

6. Budowa oświetlenia ulicznego 
w m. Nowe Gulczewo tj. ul. Het-
mańska, Zbrojowa, Kamienna, 
Zagłoby, Bohuna, sięgacz od  
ul. Szlacheckiej 86b, sięgacz od  
ul. Szlacheckiej 102b.

7. Budowa chodnika przy ulicy Jesio-
nowej i Topolowej.

8. Budowa drogi w Mirosławiu  
i Starym Gulczewie - „Przebudo-
wa drogi gminnej Nr 291204W  
i Nr 291205W Mirosław - Stare 
Gulczewo wraz z budową infra-
struktury technicznej” – wykona-
no pierwszą warstwę asfaltu na 
odcinku drogi w Starym Gulczewie,

9. Budowa drogi w Rydzynie -  
„Arkadia Mazowiecka – Przebudo-
wa drogi gminnej Płock - Rydzyno 
wraz z infrastrukturą” – ETAP I - 
wykonano dwie warstwy asfaltu 
na odcinku 300mb.

10. Budowa drogi w Borowiczkach 
Pieńkach, Bielinie i Liszynie -  
„Arkadia Mazowiecka – Przebudo-
wa drogi gminnej w m. Borowicz-
ki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz  
z infrastrukturą” wykonano oko-
ło 2 km podbudowy asfaltowej  
i około 1600mb warstwy wiążącej. 
Budowa ulicy Pocztowej w Słupnie 
- „Arkadia Mazowiecka – Przebu-
dowa drogi gminnej w m. Liszyno 
– Słupno wraz z przebudową mo-
stu i infrastrukturą – ETAP I” na 
całej długości ułożono 2 warstwy 
asfaltu.

11. Budowa ulicy Jana III Sobieskie-
go, Heleny i Podbipięty wraz  
z kanalizacją deszczową w Nowym  
Gulczewie” – ETAP I. –na ul Heleny 
- została ułożona kostka burkowa. 

12. Opracowanie dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej dla remon-
tu ul. Modrzewiowej w Słupnie  
polegającego na przebudowie sie-
ci wodociągowej, sieci kanalizacji  
sanitarnej i deszczowej oraz na  
odtworzeniu nawierzchni w/w.

13. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla n/w 
budowy sieci wodociągowej – PGR 
Gulczewo.

14. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla roz-
budowy sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Liszynie.

15. Opracowanie dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej dla budowy 
sieci kanalizacji deszczowej wraz  
z wylotem do rzeki Słupianki  
w ul. Wiosennej w Słupnie.

16. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej i budo-
wa wewnętrznej instalacji gazowej 

średniego ciśnienia wraz z dosto-
sowaniem istniejącego kotła olejo-
wego do gazu ziemnego w budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. Ziemi 
Mazowieckiej w Liszynie.

17. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla bu-
dowy oświetlenia ulicznego dla  
m. Ramutowo, Rydzyno

18. Podpisano aneks do umowy na 
realizację zadania publicznego  
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach łączących 
Miasta Płock z Gminą Słupno  
tj. linia 130 wjazd linii do Nowego 
Gulczewa.

19. Zawarto umowę na konserwację 
i utrzymanie punktów świetlnych 
oświetlenia ulicznego będącego 
własnością Gminy Słupno.

20. Zawarto umowę na świadcze-
nie usług przewozowych linii P4  
Miszewko Strzałkowskie – Radza-
nowo.

21. Wykonanie nakładki asfaltowej  
w Mirosławiu (fundusz sołecki).

22. Wykonanie remontu nawierzch-
ni drogi w Samborzu (fundusz  
sołecki)

23. Podpisanie aktu notarialnego, 
potwierdzającego nabycie przez 
Urząd Gminy gruntów na terenie 
osiedla Górne Słupno. 

24. Czyszczenie przepompowni ście-
ków: ulica Pocztowa, Do Grodziska, 
Bociania Chabrowa. 

25. Czyszczenie i udrażnianie sieci ka-
nalizacji sanitarnej: ulica Modrze-
wiowa, Ludowa, Piaski.

luty  

1. Dokumentacja projektowo - kosz-
torysowa dla remontu ul. Modrze-
wiowej w Słupnie polegającego na 
przebudowie sieci wodociągowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz na odtworzeniu na-
wierzchni w/w ulicy.

2. Dokumentacja projektowo-kosz-
torysowej na usunięcie kolizji  
istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej z projekto-
wanym budynkiem Sali gimna-
stycznej dla Szkoły Podstawowej 
w Liszynie.

3. Dokumentacja projektowo - kosz-
torysowej dla budowy sieci kanali-
zacji deszczowej wraz z wylotem 
do rzeki Słupianki w ul. Wiosennej 
w Słupnie.

4. Przygotowano materiały do ogło-
szenia przetargu nieograniczone-
go na budowę sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Słupno w 2018r. 

5. Zlecenie wykonania mapy do celów 
projektowych oraz dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej dla 
placu zabaw w Słupnie dz. 111/37 
ul. Do Grodziska.

6. Opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla remontu 
remizy strażackiej, tj. remontu 
wieży i elewacji budynku w Świę-
cieńcu. 

7. Zlecono wykonanie opinii tech-
nicznej dotyczącej mostu na rzece 
Słupiance w ciągu ul. Pocztowej  
w Słupnie. Celem opinii jest ocena 
możliwości wykonania rozbudowy 
istniejącego mostu i ocena przyję-
tych założeń i rozwiązań projek-
towych w projekcie budowlanym 
będącym elementem projektu 

przebudowy drogi gminnej Liszy-
no – Słupno obejmującym rozbiór-
kę istniejącego mostu i budowę 
nowego.

8. Wykonanie bieżących napraw  
w nawierzchniach dróg asfalto-
wych: ul. Modrzewiowa, ul. Dę-
bowa w Słupnie, ul. Piastowska  
w Borowiczkach Pieńkach,  
ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie.

9. Wykonanie wyrównania ulicy  
Bohuna w Nowym Gulczewie; drogi 
w Wykowie; ul. Ceglanej, ul. Pieszej 

w Cekanowie: wyrównanie pobo-
czy w drodze do Wykowa; ul. Kasz-
tanowa i ul. Pocztowa w Słupnie.

10. Dostawiono jeden segment kon-
tenerowy do istniejącej świetlicy 
wiejskiej w Rydzynie w ramach 
zadania budżetowego pn.: „Roz-
budowa kontenerowego budynku 
świetlicy” – sołectwo Rydzyno, 
protokół odbioru w przygotowa-
niu.

11. Zakończono budowę oświetlenia 
ulicznego w m. Nowe Gulczewo  
tj. ul. Hetmańska, Zbrojowa, Ka-
mienna, Zagłoby, Bohuna, sięgacz 
od ul. Szlacheckiej 86b, sięgacz od 
ul. Szlacheckiej 102b – trwają od-
biory techniczne.

12. Zakończono postępowanie prze-
targowe i podpisano umowę na 
realizację zadania pn.”Dostawa 
fabrycznie nowego autobusu do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych”. Autobus został dostarczo-
ny, umowa zrealizowana.

13. Zakończono postępowanie prze-
targowe i podpisano umowę na 
realizację zadania pn.”Świadczenie 
usługi polegającej na sprawowaniu 
funkcji Inwestora Zastępczego 
wraz z pełnieniem funkcji kom-
pleksowego Nadzoru Inwestor-
skiego nad robotami związanymi 
z realizacją zadania inwestycyjne-
go pn.”Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Słupnie”.

14. C z yszczenie pr zepompowni 
ścieków: Liszyno ul. Spokojna,  
Dekarska, Jagiellońska, Waw-
rzyńca Sikory, Borowiczki – Pieńki  
ul. Słowiańska, Zbożowa, Słupno 
ul. Bociania, Pocztowa, Wrzosowa

15. Czyszczenie i udrażnianie sieci 
kanalizacji sanitarnej: ulica Kró-
lewska.

16. Zawarto akt notarialny nabycia  
w formie darowizny drogi we-
wnętrznej stanowiącej dz. 83/2 
położną w Rydzynie.

17. Sporządzono wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2018-2022.

18. Podpisano umowę dzier ża-
wy działki przy ulicy Pocztowej  
w Słupnie.

19. Sporządzono umowę na dostawę 
i montaż kontenerowych budyn-
ków garażowych na terenie dział-
ki gminnej przy ul. Topolowej 12  
w Słupnie.

marzec 

1. Budowa drogi w Borowiczkach
-Pieńkach, Bielinie i Liszynie 
- „Arkadia Mazowiecka – Prze-
budowa drogi gminnej w m. Boro-
wiczki Pieńki – Bielino, Liszyno wraz  
z infrastrukturą – rozpoczęcie prac 
po okresie zimowym – układanie 
krawężników i obrzeży drogowych.

2. Budowa ulicy Pocztowej w Słupnie 
- „Arkadia Mazowiecka – Przebu-
dowa drogi gminnej w m. Liszyno 
– Słupno - rozpoczęcie prac po 
okresie zimowym – rozpoczęcie 
budowy chodników z kostki beto-
nowej.

3. Podpisano umowę, przekaza-
no plac budowy i dokumentację 
techniczną na realizację zadania 
pn.: „Budowa ulicy Czarnieckiego  
w Nowym Gulczewie wraz z infra-
strukturą”.

4. Podpisano umowę, przekazano 
plac budowy i dokumentację tech-

niczną na realizację zadania pn.: 
„Budowa ul. Zaułek w Słupnie”.

5. Trwa rozstrzygnięcie przetargu 
nieograniczonego na budowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej na terenie Gminy Słupno  
w 2018r. w tym między innymi:
•	 Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej w ul. Zielnej w Słupnie.
•	 Przebudowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej w drodze między  
ul. Młynarską i ul. Baśniową  
w Słupnie.

•	 Wymiana kolektora sanitarnego 
w ul. Baśniowej na odcinku od  
ul. Żeglarskiej do ul. Smoczej  
w Słupnie – II etap.

•	 Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w drodze wraz z przyłączem 
kanalizacyjnym do świetlicy wiej-
skiej w Mirosławiu. 

•	 Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami w ul. Poddębiec 
w Borowiczkach – Pieńkach –  
I etap.

•	 Budowa sieci wodociągowej  
w drodze - ul. Zbrojowa w Nowym 
Gulczewie.

•	 Modernizacja przepompowni  
ul. Pocztowa w Słupnie.

Podpisanie umów dla wszystkich części 
nastąpi w pierwszym tygodniu kwiet-
nia. Procedura w toku.
6. Została zakończona budowa 

oświetlenia ulicznego w m. Nowe 
Gulczewo -ul. Hetmańska, Zbrojo-
wa, Kamienna, Zagłoby, Bohuna, 
sięgacz od ul. Szlacheckiej 86b, 
sięgacz od ul. Szlacheckiej 102b.

7. Została opracowana dokumenta-
cja projektowo-kosztorysowa dla 
budowy oświetlenia ulicznego dla 
m. Ramutowo, Rydzyno.

8. Zakończono postępowanie prze-
targowe na realizację zadania pn.: 
„Dostawa fabrycznie nowego oraz 
używanego sprzętu na potrzeby 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Słupno” na 
dostawę używanego samochodu 
osobowo dostawczego doka -  
wyłoniony został Wykonawca, 
podpisano umowę na realizację 
tej części zamówienia. Samochód 
został dostarczony, umowa zreali-
zowana.

9. Na Stacji Uzdatniania Wody  
w Bielinie wykonano czyszczenie 
mechaniczno – chemiczne studni 
głębinowej IVb oraz wymieniono 
pompę głębinową wraz z orurowa-
niem. Studnia została włączona do 
eksploatacji. 

10. Uruchomiono monitoring prze-
pompowni wód opadowych na uli-
cy Calineczki.

Budowa drogi Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno

Oświetlenie na ulicy Bohuna  
w Nowym Gulczewie

Budowa ulicy Pocztowej w Słupnie
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to był trudny czas…
Ubiegły rok był przełomowym rokiem dla 
gminy słupno. Bezprecedensowy refe-
rendum i zmiana układu sił politycznych 
w gminie. ale to wszystko miała swój 
początek w roku 2014 po wygranych wy-
borach na wójta przez marcina zawadkę. 
zanim jednak doszło do przedtermino-
wych wyborów przeżyliśmy dwa lata nie-
ustającego konfliktu we władzach gminy. 
Były jednak też i sukcesy. 

Zwycięstwo Marcina Zawadki było za-
skoczeniem, żeby nie powiedzieć szokiem 

przede wszystkim dla samorządowców 
i środowiska politycznego, które przez 
ostatnie dwadzieścia lat sprawowało wła-
dzę w gminie. Bo przecież nie tak to miało 
wyglądać. Zwycięstwo kandydata namasz-
czonego przez poprzednika miało być tyl-
ko formalnością a nowy gospodarz gminy 
(gospodyni) miał kontynuować dzieło po-
przednika. Zwycięstwo Zawadki zburzyło 
ten polityczny plan. Konflikt wisiał, więc w 
powietrzu, a oliwy do ognia dolało jeszcze 
przyłączenie się dwóch radnych z obozu 
nowego wójta do „starej ekipy”, którzy szli 

do wyborów z hasłem odsunięcia tej ekipy 
od władzy.  
Podział zarysował się już na samym po-
czątku, od pierwszej sesji, a potem tylko 
się nasilał. Z perspektywy czasu patrząc 
na pierwsze dwa lata kadencji można 
stwierdzić, że szkoda straconego czasu, 
gdyż można by go wykorzystać lepiej z 
pożytkiem dla gminy i mieszkańców niż 
na polityczna walkę. Ale nie wszystko było 
złe. Mimo konfliktu między organami wła-
dzy gminy, dzięki determinacji i uporowi 
nowego wójta, udało się osiągnąć kilka 

spektakularnych sukcesów, nie tylko w skali 
powiatowej, jak chociażby utworzenie żłob-
ka czy budowa orlika lekkoatletycznego w 
Słupnie. 
Wraz z nowym gospodarzem do gminy we-
szła inna filozofia sprawowania urzędu, co 
od razu mogli zauważyć mieszkańcy. Wójt 
przestał być „panem na urzędzie” a stał się 
prawdziwym, otwartym na mieszkańców 
gospodarzem, który traktował podmio-
towo każdego z nich. Zarówno wójt jak 
i Urząd Gminy stali się otwarci na miesz-
kańców, petentów. Każdy mieszkaniec 

gminy mógł także w każdej chwili sięgnąć 
po telefon i zadzwonić na ogólnie dostępny 
telefon komórkowy wójta.
W lutowym wydaniu „Głosu Słupna” zapre-
zentowaliśmy Czytelnikom podsumowanie 
roku minionego w gminie, które spotkało 
się z pozytywnym odbiorem mieszkańców 
i sugestiami, że warto pokusić się o podsu-
mowanie całej kadencji, co dziś niniejszym 
czynimy.  Zapraszamy, więc do prześledze-
nia i przypomnienia sobie najważniejszych 
wydarzeń w gminie Słupno w okresie 2014-
2016. 

ROk 2014 

gRUDzień 
•	 8 grudnia oficjalnie Urząd Wójta Gmi-

ny Słupno obejmuje Marcin Zawadka. 
Rozpoczyna się nowy rozdział w historii 
gminy. W Radzie Gminy nowy wójt od 
początku kadencji nie ma większości, 
którą stanowią radni związani z poprzed-
nim wójtem i dotychczasowym układem 

politycznym w gminie. W samorządzie 
szybko rysuje się konflikt pomiędzy 
większościową częścią rady, a nowym 
wójtem. Radni najbogatszej gminy  
w powiecie płockim uchwalają pensję 
wójta na minimalnym poziomie.  

ROk 2015

styczeń
•	 Uchwała budżetowa na rok 2015 staje 

się pierwszą poważną kością niezgody  
w samorządzie. Uchwalanie budżetu 
trwa tygodniami, mnożą się nadzwy-
czajne sesje. 

•	 Wójt powołuje do życia Radę Społeczno 
–Gospodarczą.

•	 Gmina Słupno zaistniała w mediach spo-
łecznościowych. Startuje strona Urzędu 
Gminy na portalu Facebook. 

lUty
•	 Rada Gminy przyjmuje stanowisko  

w sprawie integracji i niepodzielności  
terenów gminy wobec planów władz 
Płocka przyłączenia części gminy  
Słupno do miasta  

•	 Opozycja wobec wójta organizuje próbę 
„puczu” i nawołuje do protestów spo-
łecznych przeciwko wójtowi po odwo-
łaniu dyrektora GOPS. Akcja kończy się 
niepowodzeniem. Przed Urzędem Gminy 
zjawia się kilkanaście osób. Drugie tyle to 
dziennikarze i policjanci.

maRzec   
•	 Tragiczny miesiąc w historii gminy. Zmarł 

Andrzej Banasiak radny gminy Słupno.
•	 W gminie odbywają się zebrania sołeckie 

i wybory sołtysów oraz rad sołeckich
•	 Wójt gminy Słupno z okazji stu dni urzę-

dowania spotkał się z lokalnymi dzienni-
karzami i podsumował pierwsze miesią-
ce urzędowania. 

•	 Spotkanie wójta z biskupem płockim

kwiecień 
•	 Zmarł Eugeniusz Pstrągowski, zasłużo-

ny strażak ochotnik, wieloletni prezes 
OSP Cekanowo

•	 Skarga mieszkańca na działalność GOPS 
pod rządami ówczesnej dyrektor Joanny 
Augustowskiej była jedynym tematem 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Skarga 
uznana za niezasadną przez większość 
radnych.   

•	 W końcu udało się uporządkować organi-
zację ruchu na parkingu przed samorzą-
dowym przedszkolem, skąd wyprowa-
dzono auta pracowników, aby umożliwić 
wjazd rodzicom dowożącym dzieci do 
placówki, co znacznie poprawiło ich bez-
pieczeństwo.

maJ 
•	 Wspólna majówka w Słupnie dla miesz-

kańców z okazji Święta Konstytucji  
3 Maja – po raz pierwszy w gminie.

•	 Konkurs na logo Gminnej Biblioteki  
w Słupnie. 

•	 Zmarł Lech Doliński, wieloletni radny 
gminy 

•	 Pierwsza edycja gminnego rajdu rowero-
wego „Jadę z Mamą”

•	 Wybory prezydenckie w gminie Słupno 
wygrywa Andrzej Duda

czeRwiec 
•	 Na wniosek wójta Rada Gminy podejmu-

je decyzję o budowie żłobka gminnego 
– jednej ze sztandarowych zapowiedzi 

wójta 
•	 Wysokie temperatury i niewydolne sie-

ci wodociągowej powodują problemy  
z zaopatrzeniem w wodę 

•	 „Czerwiec aktywnych społeczności” - 
projekt realizowany przez GOPS.

•	 Kolejna odsłona konfliktu we władzach 
gminy. Nadzwyczajna sesja - radni nie 
godzą się na debatę dotyczącą stanu 
wodociągów i problemów z zaopatrze-

niem w wodę mieszkańców. Debata na 
temat sportu – wójt przedstawia ra-
dzie swoje półroczne osiągnięcia w tej 
dziedzinie. Radny Piotr Rzewuski wnosi  
kolejne skargi na wójta. 

•	 W Wykowie odbywa się gminny festyn 
dla mieszkańców z udziałem zaproszo-
nych gości oraz gminne zawody pożar-
nicze.

•	 Tomasz Piórkowski zostaje radnym 
gminy na miejsce zmarłego Andrzeja  
Banasiaka.    

•	 Na terenie Nowego Gulczewa podczas 
prac ziemnych znaleziono niewybuchy 

liPiec 
•	 Wakacje dla dzieci organizuje Gminny 

Ośrodek Kultury w Cekanowie, Biblioteka 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Słupnie. 

•	 W związku z budową drogi Liszyno - Wy-
kowo trasa zostaje wyłączona z ruchu.

•	 Marcin Zawadka jako  wójt gminy udziela 
po raz pierwszy ślubu w Urzędzie Stanu 
Cywilnego 

•	 Władze gminy apelują do mieszkańców 
o oszczędzanie wody w związku z suszą 
i upałami. Wielu mieszkańcom brakuje 
wody w kranach

•	 Pięcioro uzdolnionych artystycznie dzieci 
z gminy Słupno pojechało na Mistrzow-
skie Warsztaty Artystyczne Agaty 
Steczkowskiej do Starachowic.

•	 Ponad trzydzieścioro dzieci z gminy 

Słupno wyjechało na kolonie do Rewala 
organizowane przez GOPS w Słupnie. 

sieRPień 
•	 Dni wodniackie w Stanicy Flis w Liszynie.
•	 Obchody 95 rocznicy Bitwy Warszaw-

skiej w Słupnie 
•	 Trwają letnie remonty dróg gminnych. 

Destrukt pozyskany z drogi Liszyno – 
Wykowo trafił na nieutwardzone drogi 
w Cekanowie i Nowym Gulczewie. 

•	 Ugodą kończy się spór sądowy między 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej a byłą dyrektor Joanną Augustowską.

•	 Przed Urzędem Gminy zamontowano 
samoobsługową stację do naprawy ro-
werów. 

•	 Susza daje się we znaki coraz mocniej. 
Słupianka wysycha w dolnym korycie 
rzeki na terenie Borowiczek – Pieniek. 
Bardzo niski poziom wody na Wiśle. 

•	 Przy szkole w Święcieńcu zostaje poło-
żona nowa kostka brukowa. 

•	 Mieszkańcy Liszyna z własnoręcznie 
wykonanym wieńcem dożynkowym re-
prezentują gminę na dożynkach powia-
towych w Bodzanowie 

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Gulczewie 
obchodzi 110 –lecie istnienia 

•	 UROCZYSTE OTWARCIE ŻŁOBKA. 
Słupno jest pierwszą gminą wiejską 
na Mazowszu gdzie otwarto publiczny 
żłobek. W uroczystości wziął udział  
wiceminister Administracji i Cyfryza-
cji Jan Grabiec. Żłobek został w całości 
utworzony za pieniądze gminne. 

wRzesień 
•	 Dzięki staraniom radnego Tomasza 

Piórkowskiego autobus linii P4 wraca do 
Miszewska Strzałkowskiego i Miszewka 
Stefany. 

•	 Przy szkole w Słupnie zamontowano 
wiatę rowerową. 

•	 Budowa ulicy Smoczej w Słupnie.
•	 XII sesja Rady Gminy. Radni odrzuca-

ją projekty uchwał zaproponowane 
przez wójta, a dotyczące budowy ścież-
ki rowerowej, lokalizacja przystanku  
w Mijakowie, pozyskania środków na 
zakup pomocy szkolnych, wynajęcia po-
mieszczeń pod przychodnię rehabilita-
cyjną czy budowę „schetynówki”. Rada 
rozpatruje za to kolejne skargi na wójta 
autorstwa radnego Rzewuskiego. 

•	 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej organizowane są bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców 

•	 XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy. 
Radni przyjęli większością głosów pro-
jekty uchwał, które były w porządku 
obrad poprzedniego posiedzenia, jed-
nak decyzją radnych związanych z PSL  
zostały z nich zdjęte środki. 

•	 W Wykowie organizowany jest festyn 
„Pożegnanie lata”. 

•	 Plac zabaw przy świetlicy w Liszynie  
zostaje wyposażony w nowe urządzenia.

PaźDzieRnik 
•	 „Gmina Słupno. Jesteś u siebie” - nowe 

hasło promocyjne gminy zostaje wyło-
nione w konkursie dla mieszkańców. 

•	 W GOPS-ie uruchomiono Lokalne  
Centrum Kompetencji, w którym miesz-
kańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp 
do Internetu, skorzystać z nowoczesne-
go sprzętu komputerowego, drukarki, 
projektora czy aparatu fotograficznego.

•	 Uroczyste otwarcie wystawy „ Z naj-
większą brutalnością”- Zbrodnie Wehr-
machtu w Polsce, wrzesień-październik 
1939r.” w Gminnym Ośrodku Kultury. 

•	 XIV sesja Rady Gminy. Na posiedzeniu 
rady zaplanowano publiczną debatę na 
temat rozwoju Nowego Gulczewa. Mimo 
obecności zainteresowanych mieszkań-
ców do debaty nie doszło z uwagi na 
fakt, że przewodnicząca rady przerwa-
ła sesję po jedenastu godzinach obrad. 
Mieszkańców zaprosił wójt do swojego 

Oficjalne otwarcie „Orlika” lekkoatletycznego

Na uroczyste otwarcie żłobka w Słupnie przybył ówczesny wiceminister administracji 
i cyfryzacji Jan Grabiec 

kalendarium
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gabinetu na rozmowę o przyszłości 
Nowego Gulczewa. Wcześniej rada od-
rzuciła projekty uchwał dotyczących 
zakupu tablic interaktywnych dla szkół 
podstawowych w gminie, podziału Fun-
duszu Sołeckiego dla Borowiczek Pieniek 
i Starego Gulczewa, wygospodarowania 
środków na zabezpieczenie przed okre-
sem zimowym prowizorycznego podłą-
czenia wody, a także na profilaktyczny 
program szczepień. 

•	 Oddanie do użytku wyremonto-
wanych dróg: Słupno ul. Smocza,  
Borowiczki-Pieńki ulice Zbożowa  
i Zakątek, Nowe Gulczewo ulice Zagłoby, 
Ruciana i Przesmyk. 

listOPaD 
•	 Uroczyste zakończenie projektu „Ocalić 

wspomnienia – lokalną historię” połączo-
ne z promocją książki „Ocalmy wartości 
ukryte w historii Słupna”. Publikacja to 
efekt pracy wolontariuszy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. 

•	 Ruszyła budowa orlika lekkoatletyczne-
go przy SP Słupno. 

•	 W gimnazjum zorganizowano Festiwal 
Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego 

gRUDzień 
•	 Trzy kolejne sesje Rady Gminy bez  

rozstrzygnięć budżetowych. Więk-
szość radnych odrzuca projekty zmian 
w budżecie 2015 autorstwa Marcina  
Zawadki, korzystne dla mieszkańców. 
Narasta wzburzenie mieszkańców, 
którzy coraz głośniej wyrażają na sesji  
dezaprobatę dla działań większości rad-
nych. 

•	 Uroczyste otwarcie Klubu Wolontariatu 
„Szczęśliwa Wyspa”, połączone z obcho-
dami Międzynarodowego Dnia Wolonta-
riusza.

•	 Z LISZYNA DO WYKOWA NOWĄ  
DROGĄ. Do użytku zostaje oficjalnie 
otwarta „schetynówka” łącząca obie 
wsie. 

•	 Sędzia piłkarski Szymon Marciniak  
będzie arbitrem na Euro 2016!

•	 Modernizacja drugiego zbiornika wyrów-
nawczego na Stacji Uzdatniania Wody  
w Bielinie. Zbiornik dotychczas nieuży-
wany należało uruchomić z uwagi na 
przejęcie przez Gminę od „Wodociągów 
Płockich” sieci wodociągowej położo-
nej w Borowiczkach - Pieńkach w celu  
zapewnienia dostaw wody mieszkań-
com. 

•	 Kolejna sesja (XX) Rady Gminy w przed-
dzień końca roku dotycząca spraw bu-
dżetowych zakończona fiaskiem. Padają 
wzajemne oskarżenia o korupcję politycz-
ną i wycieczki dla radnych za publiczne 
pieniądze. Po dziesięciu godzinach sesja 
zostaje przerwana. Mieszkańcy przybyli 
na sesję oburzeni postawą większości 
radnych. Klincz budżetowy trwa. Radni 
odrzucają większość propozycji wójta do 
budżetu. 

ROk 2016

styczeń 
•	 W nowy rok gmina wchodzi bez uchwa-

lonego budżetu.  7 stycznia wznowiona 
zostaje przerwane sesja budżetowa. 
Większość radnych przyjmuje uchwałę 
budżetową, która jednak „demoluje” 
projekt budżetu wójta. Zdaniem Marcina 
Zawadki decyzje radnych wymierzone są 
przeciwko mieszkańcom. Budżet przyję-
ty przez radnych, przy sprzeciwie licznie 
przybyłych mieszkańców, grozi finanso-
wym paraliżem gminy. W budżecie gminy 
ogranicza się środki, między innymi na: 
żłobek, transport publiczny, gospodarkę 
wodno- ściekową, kulturę.   

•	 W Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Słupnie, z okazji Dnia 
Patrona, odbył się międzyszkolny kon-

kurs Poeta – Powstaniec – Plastyk, pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa oraz Wójta Gminy Słupno.

lUty 
•	 Posiedzenie komisji rewizyjnej.  

W porządku obrad: skarga radnego  
Krzysztofa Łączyńskiego na wójta, dwie 
skargi radnego Piotra Rzewuskiego 
na wójta, skarga pracowników Urzędu  
Gminy na radnego Rzewuskiego. 

•	 Nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni 
mniejszości proponują debatę nad sposo-
bem pracy komisji rewizyjnej. Większość 
radnych odrzuca wniosek. 

maRzec
•	 Kamil Kulik przestał pełnić stanowisko 

wicewójta Gminy Słupno.
•	 Marcin Zawadka powołuje Agnieszkę 

Ruclak na stanowisko zastępcy wójta. 
Nowa wicewójt pracowała, jako Głów-
ny Specjalista w Biurze Rady, Zarządu  
i Informacji Publicznej Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego.

•	 Gimnazjum w Słupnie organizuje III Tar-
gi Edukacyjne pod patronatem wójta  
gminy Słupno oraz starosty płockiego. 

•	 Wójt Gminy powołuje komisję do osza-
cowania strat w uprawach zbóż ozimych 
spowodowanych dużymi mrozami. 

•	 Rada Gminy uchwala zasady przyzna-
wania stypendiów Wójta Gminy Słupno 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół ponadgimna-
zjalnych. 

•	 Gmina organizuje konkurs dla podatników 
pod hasłem „Słupno – płacę u siebie” 
promujący odprowadzanie podatków z 
PIT przez mieszkańców do Gminy Słupno. 

kwiecień 
•	 Ruszył program „Rodzina 500 plus”.  

Do korzystania z programu zachęca wójt 
Marcin Zawadka, który sam był jednym  
z pierwszych wnioskodawców.   

•	 Żłobek w Gminie Słupno najważniejszym 
wydarzeniem w regionie w roku 2015  
w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”, 
organizowanym przez redakcję „Tygo-
dnika Płockiego.

•	 Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej gościł 
w parafii Słupno. 

•	 Anna Karolak nowym sołtysem Wykowa 
maJ 
•	 W Gminnym Ośrodku Kultury po raz 

pierwszy odbył się młodzieżowy Powia-
towy Festiwal Polskiej Piosenki Rock ’70 
‘80

•	 II Gminy Rajd Rowerowy „Jadę z Mamą”. 

•	 Dzień Matki - Piknik dla rodzin, pod-
opiecznych GOPS-u. Celem spotkania 
było wspólne spędzanie czasu na za-
bawie w plenerze oraz wzięciu udziału  
w konkursach. 

czeRwiec 
•	 W Dniu Dziecka odbyła się I sesja Gmin-

nej Rady Dzieci i Młodzieży w Słupnie. 
Dzieci przejęły władzę w gminie. Wójtem 
Słupna został Łukasz Więcek ze Szkoły 
Podstawowej w Święcieńcu. 

•	 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
organizuje Piknik rodzinny z udziałem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. 

•	 Tłumy mieszkańców na festynie gmin-
nym na powitanie lata w Wykowie. 

•	 XXV sesja Rady Gminy. Większość rad-
nych odrzuca sprawozdanie z wykonania 
budżetu 2015 i głosuje przeciw udziele-
niu wójtowi gminy absolutorium za wy-
konanie budżetu. Radni odrzucają rów-
nież pięć uchwał proponowanych przez 
organ wykonawczy. W tym uchwałę 
dotyczącą przebudowy dróg gminnych 
Wykowo – Bodzanów. 

•	 HISTORYCZNY AWANS – DELTA SŁUP-
NO W IV LIDZE! W świętowaniu sukcesu 
w Słupnie wziął udział Sławomir Peszko, 
piłkarz Reprezentacji Polski. 

•	 ORLIK LEKKOATLETYCZNY w Słup-
nie został uroczyście otwarty podczas  
zakończenia roku szkolnego. 

liPiec 
•	 Studenci - wolontariusze ze Sri Lanki, In-

donezji i Algierii prowadzili zajęcia otwar-
te dla uczniów z terenu gminy. Podczas 
warsztatów uczniowie mieli okazję bliżej 
poznać egzotyczne kultury, poćwiczyć ję-
zyk angielski w sytuacjach życia codzien-
nego oraz w ciekawy sposób spędzić czas 
w wakacyjne poranki.

•	 XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
zwołana w celu przesunięcia środków na 
pilne inwestycje w sieć wodociągową w 
związku z kłopotami z dostarczaniem 
wody do mieszkańców. Wniosek więk-
szością głosów zostaje oddalony przez 
radnych. 

•	 Wójt gminy ogłasza konkurs na najpięk-
niejszy ogród w gminie ‘2016.

sieRPień
•	 Wójt Marcin Zawadka podpisał aneks 

do umowy z Komunikacją Miejską Płock, 
na mocy którego wprowadzone zostają  
korzystne dla gminy zmiany. Zostają tak-
że obniżone ceny biletów. 

•	 W przeddzień Święta Wojska Polskiego 
w Słupnie odbyły się uroczystości z oka-

zji jubileuszu 60-lecia powstania słupień-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

•	 Nowy wodociąg w ulicy Sezamowej.  
Na ul. Hiacyntowej i Sasanki została 
utwardzona nawierzchnia. 

•	 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie zorganizował kolonie na trzy-
dzieściorga dzieci z gminy w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Bryza” w miejscowo-
ści Mrzeżyno.

•	 Dni Wisły w Stanicy Flis w Liszynie.
wRzesień
•	 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej odbyło się spotkanie w ramach akcji 
„Wyprawka Szkolna”. Wójt Gminy Słupno 
– Marcin Zawadka wraz z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Słupnie wręczył artykuły szkolne 43. 
uczniom.

•	 XXVII sesja Rady Gminy. Wójt wniosku-
je o zabezpieczanie w budżecie gminy 
kwoty 50 tysięcy złotych na opracowanie 
nowej koncepcji wodno – kanalizacyjnej 
dla gminy w związku z nasilającymi się 
problemami z wodą w gminie. Wniosek 
nie zyskuje aprobaty większości radnych. 

•	 Na cmentarzu w Święcieńcu została 
odsłonięta tablica upamiętniająca za-
mordowanych w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen –  
Gusen: Witolda Tarnowskiego, Leonarda 
Lipko (nauczyciela) i Jana Szewczykiewi-
cza (kierownika szkoły w Święcieńcu). 
Wszyscy byli założycielami tamtejszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 1924 r.     

•	 Uroczystość nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej 
w Liszynie. Rozpoczęła się mszą świę-
tą w kościele parafialnym św. Marci-
na w Słupnie, podczas której ksiądz  
Rafał Gutkowski dokonał poświęcenia 

sztandaru. Po mszy świętej, w sali gim-
nastycznej, w której zebrali się licznie 
przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście, nastąpiła część 
oficjalna.

•	 XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy. 
Trwała raptem pięć minut i zwołana 
została, aby naprawić błędy w uchwale 
budżetowej, jaką podjęli radni na po-
przedniej sesji mimo ostrzeżeń skarbnika,  
że uchwała zawiera błędy prawne.  
– Czy naszą gminę stać, żeby płacić rad-
nym trzysta złotych za pięć minut pracy 
– pyta retorycznie wójt.   

•	 W związku z awariami sieci wodo-
ciągowej w Słupnie wójt występuje  
do przewodniczącej rady o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, aby zabezpieczyć środki 
na usuwanie awarii. Wniosek wójta nie 
znajduje aprobaty przewodniczącej Elż-
biety Kuchty.

PaźDzieRnik 
•	 Kolejne skargi komisji rewizyjnej na dzia-

łania wójta. Tym razem do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

•	 Z inicjatywy wójta do Rady Gminy wpły-
wa wniosek o zorganizowanie referen-
dum w sprawie odwołania…wójta gmi-
ny. Większość radnych mimo konfliktu  
z gospodarzem gminy wniosku nie popie-
ra, bo w razie porażki referendum Rada 
Gminy by została odwołana z automatu.

•	 XXIX sesja Rady Gminy. Zwyciężyła siła 
argumentów – propozycje budżetowe 
Marcina Zawadki uchwalone. Korzyst-
na dla mieszkańców zmiany w budżecie 
zostały przyjęte głosami mniejszości 
popierającej wójta, przy głosach wstrzy-
mujących się radnych większości. 

•	 Cyrk na posiedzeniu komisji rewizyjnej. 
Radni uciekają z sali obrad przed kame-
rą i mieszkańcami gminy i chowają się  
w pokoju przewodniczącej. 

•	 Marcin Zawadka wręcza pierwsze  
stypendia wójta dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych. 

listOPaD 
•	 Potężna motopompa o dużej wydajności 

trafiła do jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słupnie. Strażacy w towa-
rzystwie wójta testowali nowy sprzęt  
w bazie zbiornikowej Plebanka.

•	 Kolejne „tajne” posiedzenie komisji rewi-
zyjnej. Radny Piotr Rzewuski sędzią we 
własnej sprawie, jako członek komisji 
rewizyjnej. 

•	 Przed Urzędem Gminy staje pierwszy  
w Słupnie paczkomat. 

•	 Gminny żłobek w Słupnie nawiązu-
je współpracę ze żłobkiem „Bajkowy  
Zakątek” należący do grupy kapitałowej 
ORLEN. 

•	 Ponad 30 – osobowa grupa mieszkań-
ców gminy wzięła udział we wspólnym 
wyjeździe na Centralne Targi Rolnicze 
2016 zorganizowanym przez Urząd  
Gminy.

gRUDzień 
•	 Jesienne inwestycje drogowe. Popra-

wiono skarpę przy drodze w Mijakowie, 
zmodernizowano przepusty drogowe 
w Wykowie, Cekanowie i Ramutowie. 
Utwardzono ulice: Fiołkową w Cekano-
wie, Głęboką w Borowiczkach – Pień-
kach i Wawrzyńca Sikory w Liszynie. 
Remontów doczekały się także ulice 
Calineczki w Słupnie, Rumiankowej w 
Cekanowie, Wesołej w Liszynie oraz 
droga w Borowiczkach Pieńkach.  

•	 XXXI sesja Rady Gminy. Miała być to 
sesja budżetowa. Ale nie była, bo więk-
szość radnych zdecydowała o zdjęciu  
z porządku obrad głosowania nad bu-
dżetem gminy na rok 2017. Budżetu nie 
ma, ale jest  kolejna skarga na wójta.

•	 Gmina prowadzi akcję promocyjną  
niskich stawek podatkowych od środ-
ków transportu, które wchodzą od 
stycznia 2017. Niskie podatki mają za-
chęcać przedsiębiorców do rejestracji 
w Słupnie działalności gospodarczej.  

•	 Na dwa dni przed sesją budże-
tową radny i wiceprzewodni-
czący rady Marcin Petera rezy-
gnuje z mandatu radnego. Jako  
powód podaje ciągły konflikt we wła-
dzach gminy. Większość rządząca  
w radzie traci jeden mandat. Jak się 
później okaże to był początek końca 
dotychczasowego układu polityczne-
go w gminie. 

•	 Na dzień przez Sylwestrem odby-
wa się sesja budżetowa rady Gminy.  
Po dziesięciu godzinach obrad radni… 
nie uchwali budżetu gminy na rok 2017.   

Opracował: andrzej wiśniewski 

Sesje Rady Gminy były bardzo burzliwe i długotrwałe
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Problemem, z jakim spotykamy się w tym roku na polach jest słabo rozwinięty system 
korzeniowy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze duża ilość opadów  
w okresie jesiennym, która nie wymuszała na roślinach głębsze-
go korzenienia się. Po drugie wysoka mineralizacja azotu w glebie,  
co przełożyło się na „rozleniwianie” roślin. Ostatnim elementem, niesprzyjającym 
wzrostowi korzenia i rozwojowi roślin, były niskie temperatury w okresie jesieni. 

Długa i chłodna jesień utrudniała lub wręcz uniemożliwiała pobieranie fosforu, który jest 
podstawowym składnikiem energetycznym. Jest to przyczyną deficytów składników 
pokarmowych i wymaga szybkich, zdecydowanych działań z uwzględnieniem nawożenia 
dolistnego.
Pierwszym działaniem winno być zastosowanie nawożenia azotowego, którego zapasy  
w glebach są minimalne. Oprócz ilości dostarczonego azotu, ważna jest forma jego podania. 
Wygłodzone rośliny o dużych potrzebach pokarmowych i regulacyjnych wymagają azotu  
o szybkim i silnym działaniu. Najlepsza jest forma azotanowa (saletrzana) azotu i powinna 
stanowić 25 – 50% ogólnej dawki zastosowanego w tym okresie azotu. Tegoroczne warunki 
pogodowe i obserwowane na bieżąco prognozy skłaniają do innego dawkowania niż zwykle.  
Mianowicie do zastosowania 30kg/ha N, jako dawkę „startową” ruszenia wege-
tacji i w zależności od przebiegu pogody, po 10 – 14 dniach, właściwą dawkę azotu  
w ilości 60kg/ha. Uwzględniając dalszy przebieg pogody po kolejnych 10 – 14 dniach 
powinniśmy zastosować następną (według przyjętej nomenklatury) dawkę azo-
tu. Korzystną możliwością wykorzystania regulacyjnego wpływu azotu na wzrost 
i rozwój roślin jest dolistna droga jego podania. Wykorzystanie do tego celu nawo-
zu Nitrospeed 39 daje dwojakie korzyści. Z jednej strony jest to źródło łatwo przy-
swajalnego azotu, a z drugiej źródło molibdenu – składnika, który odpowiada za 
przemiany azotu azotanowego, czyli tego, który koniecznie powinien się znaleźć  
w pierwszej dawce azotu. 
Kolejnym makroskładnikiem, który powinniśmy zastosować na pola w okresie zimowym 
jest potas, który ma za zadanie regulację gospodarki wodnej rośliny zarówno w okresie, 
kiedy wody jest za mało jak i za dużo. 

Firma FaRmeRka posiada pełną gamę produktów nawozowych 
ekOPlOn, oraz profesjonalne doradztwo produktowe. zapraszamy.

Inaczej sytuacja wygląda z fosforem. Składnik ten nie ulega wymyciu, a co najwyżej uwstecz-
nieniu wskutek niewłaściwego odczynu gleby. Niemniej warunki, jakie miały miejsce jesienią 
spowodowały blokadę w pobieraniu tego składnika. W obecnej chwili nie mamy deficytu fos-
foru w glebie, ale jest problem z jego pobieraniem. Aplikacja doglebowa nie ma, więc sensu, 
jest za to uzasadnione podanie fosforu dolistnie. Wykorzystanie rozwiązań typu MAXIMUS 
Platinum extra PK w rzepaku czy MAXIMUS Platinum extra PKMg w zbożach gwarantuje poda-
nie niewielkiej aczkolwiek, z punktu widzenia potrzeb roślin, znaczącej dawki fosforu. Nawozy  
te w dawce 3kg/ha stają się swego rodzaju ukorzeniaczami dla roślin o słabym i mało rozbudowa-
nym systemie korzeniowym. Gdy połączymy je z nawozami z serii MAXIMUS AminoMicro Rzepak 
czy MAXIMUS AminoMicro Zboża w dawce 0,5 kg/ha uzyskamy niemalże doskonałe narzędzie 
regeneracji fizjologii rośliny. Pamiętajmy, że pierwszym kierunkiem działania antystresowego 
i regeneracyjnego jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb roślin w odniesieniu do wszystkich 
składników pokarmowych. Możemy też sięgnąć po rozwiązania „specjalne”, takie jak MAXIMUS 
Amino Antystres w dawce 1kg/ha, w którym mamy bogactwo, mających szerokie działanie fizjo-
logiczne, aminokwasów. Nawóz ten, to także szeroka paleta mikroskładników i magnez, czyli zno-
wu kompleksowe działanie poprzez odżywienie i modyfikowanie szlaków fizjologicznych roślin. 
Jeszcze jedno miejsce aplikacji nawozów dolistnych w zbożach to tzw. zabieg dokrzewiają-
cy, wykorzystujący, jako substancję aktywną CCC. Tutaj korzystamy ze wsparcia nawozu  
MAXIMUS Platinum extra P w dawce 2kg/ha. Składniki tego nawozu skutecznie rekompensują 
wpływ powyższej substancji aktywnej na ograniczenie wzrostu systemu korzeniowego. Warto 
przypomnieć, że zabieg dokrzewiania nie powinien mieć miejsca później, niż do fazy pełni krze-
wienia (BBCH 24 – 25), później może mieć negatywny wpływ na tworzący się zawiązek kłosa. 
Ciągła zmienność warunków pogodowych i tego, co dzieje się na polach wymaga obserwacji  
i dostosowywania działań do aktualnej sytuacji oraz szukania nowych rozwiązań i nowego 
podejścia do problematyki nawożenia, regulacji i ochrony roślin. W trudnych warunkach polo-
wych, z jakimi rozpoczynamy tegoroczną wegetację nawożenie dolistne nie jest tylko dodat-
kiem, lecz ważną, integralną częścią agrotechniki roślin uprawnych. Pamiętajmy o tym planując  
kolejne działania. Wykorzystanie potencjału drzemiącego w roślinach jest warunkiem uzyskania  
odpowiednio wysokiego plonu, gwarantującego opłacalność uprawy i całej produkcji polowej  
w gospodarstwie.

wiosna 2018 – zagrożenia i szanse
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BOROWICZKI – PIEŃKI. Z WIZYTĄ W „RÓŻALNDADZIE”

tylko koni żal…
marta „kwiatkova” kwiatkowska mimo 
filigranowej postury ma ogromne ser-
ce dla koni. marcin „Różal” Różalski  
nazywany płockim barbarzyńcą, mistrz 
świata sztuk walki, tak naprawdę jest 
wojownikiem o gołębim sercu, wrażli-
wym na krzywdę zwierząt. w swoim 
siedlisku w Borowiczkach- Pieńkach 
stworzyli „Różaland” - prawdziwy 
raj dla różnych zwierząt. tu znalazło 
schronienie prawie dwadzieścia koni 
przeznaczonych wcześniej na rzeź. 
Pod jednym dachem żyją tutaj konie, psy, 
kozy, świnki wietnamskie, koty. Wszyst-

kie razem w zgodnej komitywie. Wystar-
czy wejść do domu, aby przekonać się, 
kto tu rządzi. Centralne miejsce w salonie 
zajmują legowiska dla psów, domki dla 
kotów. A i widok świnki „Piggy” śpiącej 
na kanapie jest na porządku dziennym.  
skaryszew – miejsce przeklęte 
Nasze spotkanie zaczynamy jednak od 
rozmowy o Skaryszewie, gdzie niedaw-
no, jak co roku, byli Marta i Marcin. To jest 
miejsce, które ma swoją smutną historię. 
Tam masowo sprzedaje się konie (przede 
wszystkim ras pogrubionych, zimnokrwi-
stych) na rzeź, głównie dla kontrahen-
tów zagranicznych. - Tam wszyscy się 
nazywają hodowcami, ale dla mnie to są 
pseudohodowcy. Tam nie ma ani jednego 
trzeźwego pana, który by był w stanie za-
panować nad swoim koniem, który żyje  
u niego w ciemnej i zimnej komórce i nagle 
jest przywożony nocą dla targ, gdzie jest 
siedemset koni, więc te zwierzęta wariują. 
Są nieludzko traktowane, bite, przegania-
ne z miejsca na miejsce. My tam jeździmy, 
żeby stanowczo protestować przeciwko 
takiemu traktowaniu koni, patrzeć im na 
ręce nagrywać filmy. Potrafimy podjeść 
stanowczo do takiego delikwenta i poła-
mać mu na kawałki bat – mówi Marta. 
Już sama postura i wygląd „Różala” może  
w tych panach wywołać lęk. Zielonych 
aktywistów, którzy zjeżdżają na targ 
koński w Skaryszewie jest coraz więcej. 
Dzięki nim problem stał się ogólnopolski 
i wzbudza zainteresowanie społeczne. 
Obraz rozpaczy 
Aby uratować konia od rzezi trzeba go 
po prostu wykupić, a ceny z roku na 
rok pseudohodowcy windują. W Polsce 
wciąż nie ma zakazu traktowania koni, 
jako zwierząt rzeźnych. Do Różalandu 
część koni trafiła właśnie ze Skarysze-

wa, część jest z innych podobnych miejsc, 
a kilka bezpośrednio nabytych w skupie, 
skąd już zwierzęta zabierają rzeźnicy.   
- W dzień, w którym odbywa się targ  
w Skaryszewie wykupiliśmy ze skupu  
kobyłkę w dramatycznym stanie. Dla mnie 
zajmującej się końmi od dziecka było to 
szok, bo nie wiedziałam jeszcze w swoim 
życiu tak wychudzonego i zaniedbanego 
konia. Będzie to dla mnie wielki wysiłek, 
aby tego konia doprowadzić żywieniowo  
i medycznie do w miarę normalnego stanu 
– obawia się właścicielka. Należy podkre-
ślić, że konie, które trafiają do Marty nie 

tylko zostają uratowane od rzeźni, wy-
magają odżywienia, ale i leczenia, często 
długotrwałego i kosztownego.
Pasja od dzieciństwa  
Miłość do koni Marta ma od dziecka, 
chociaż jak sama mówi nie wyssała jej 
z mlekiem matki, bo mama nie kar-
miła jej piersią, a poważnie mówiąc,  
rodzice byli typowymi mieszczuchami.  
– Od małego mieszkałam w Płocku i wszę-
dzie szukałam koni, co w mieście nie było 
łatwe, ale potrafiłam się spóźnić do szko-
ły, jak napotkałam furmankę z koniem, 
bo godzinami mogłam się koniom przy-
glądać. Każdy wyjazd na wieś do rodziny 
to był czas spędzany z końmi – wspomina 
„Kwiatkova” (to jej życiowy pseudonim). 
Dziecięca fascynacja tymi zwierzętami 
nie minęła wraz z wejściem w dorosłość. 
Jako młoda dziewczyna marzyła aby jeź-
dzić konno sportowo, co po części jej się 
udało. Dużo czasu spędzała w stadninie 
koni w Karolewku (zachodniopomorskie), 
gdzie nie tylko jeździła sportowo, ale 
uczyła się koni, zbierała doświadczenie 
hodowlane. Zdobytą wiedzę i praktykę 
pozwoliły wykorzystuje teraz w opiece 
nad swoimi zwierzętami. 
Pensja na konia  
Po kilku latach, kiedy już zaczęła pra-
cować w sklepie obuwniczym, pierwsza 
pensja poszła na zakup konia. Miała 
wówczas dwadzieścia lat. Cały czas 
mieszkała w Płocku, a zwierzę trzymała 
na wsi w Borowicach. – Wtedy jeszcze nie 
myślałam, że będę ratować konie. Chcia-
łam po prostu mieć konie, jeździć – mówi 
Marta. Potem przyszedł czas na zało-
żenie rodziny: ślub, mąż, ciąża, narodzi-
ny syna. Konie siłą rzeczy poszły nieco  
w odstawkę, ale po dwóch latach pasja 
odżyła ze zdwojoną siłą, co odbiło się 

na jej życiu małżeńskim. – Mój mąż nie 
podzielał mojej pasji, a wręcz mi utrud-
niał jej realizację, więc musiałam się z nim 
rozstać. Ubezwłasnowolniona kobieta 
podstawiona pod ścianę kopie i gryzie – 
wyznaje szczerze „Kwiatkova”.
nie tylko piękne i zdrowe 
W tamtym czasie zaczęła jeździć na targ 
koński do Sochaczewa, podobny do tego 
w Skaryszewie. Wówczas coś w niej pę-
kło. Przestała patrzeć na piękne, zdro-
we, zgrabne koniki. Zaczęła rozglądać 
się za tymi najbardziej potrzebującymi, 
wygłodzonymi, chorymi, zaniedbanymi. 

W sieci znalazła ogłoszenie o sprzeda-
ży pięciu koni w Ciechomicach. – To był 
znany człowiek, nie będą operować nazwi-
skami, ale jak ja zobaczyłam, w jakim sta-
nie żyją konie u niego to byłam w szoku,  
w jakich warunkach były one trzymane.  

O kondycji psychicznej tych zwierząt może 
świadczyć fakt, że na „dzień dobry”, kiedy 
jeden z pracowników chciał pokazać mi 
jednego konia dostał od niego kopniaka. 
Wyobrażam sobie, co tam się działo jak 
nie było świadków. Wykupiłam stamtąd 
najbardziej zabiedzonego konia, klacz hu-
culską Wenkę, która właściwie powinna 
być odebrana interwencyjnie temu czło-
wiekowi. Cała była oblepiona odchodami, 

pod którymi jątrzyły się niegojące rany 
– do dziś oburza się Marta. Dziś Wenka 
dożywa sędziwego wieku w stajni nad 
Wisłą, ma ponad 30 lat, cieszy dobrym 
zdrowiem i miłością właścicieli. Kolejne 
wizyty na targach końskich kończyły się 
kolejnymi wykupami koni skazanych na 
zagładę i nieludzkie traktowanie. I tak 
w wydzierżawionej stajni zamieszkało 
pięć koni. 
– Niestety wtedy doszłam do ściany, bo 
samotnej matce, pracującej po dwanaście 
godzin w sklepie, wychowującej dziecko, 
trudno było utrzymywać siebie, syna i pięć 
koni w wydzierżawionej stajni – wspomi-
na. Musiała zwierzęta oddać w adopcję.  
„Różal” na życiowej drodze
Wtedy los zesłał Marcie Marcina Różal-
skiego. Choć znali się wiele lat wcześniej 
miłość przyszła dopiero później. Mar-
cin uwielbiał psy, ale też marzył, żeby 
mieć konia. „Różal” był już znany wtedy  
w świecie sportów walki. Kiedy kręcono 
o nim film dokumentalny „Życie Motyla”, 
poruszono w nim także wątek „koński” 
i pasję Marty. Producent filmu sfinan-
sował zakup jednego konia na targu  
w Sochaczewie. W ten sposób do Marty 
i Marcina trafiła klacz „Katia”, pierwszy 
ich wspólnie zakupiony koń i od tego 
wszystko się zaczęło na nowo. Powstało 
w ten sposób Stowarzyszenie „Pomagaj 
pomagać”. „Różalowie” nawiązali tak-
że współpracę ze schroniskiem dla koni 
„Tara”, jednym z najbardziej znanych  
w kraju. Zrodził się również pomysł orga-
nizowania zbiórek w sieci (na fejsbuku) na 
wykup koni. W ten sposób do Różalandu 
trafił „Sułtan” wykupiony od handlarza, 
koń, który wcześniej był w stajni słyn-
nego gwiazdora muzyki disco polo spod 
Płocka. – To piękny koń fryzyjski, którego 
przez lata podziwiałam. To była miłość 
od pierwszego wejrzenia. Nie chciałam, 
aby skończył w takim miejscu. Zrobiłam 
wydarzenie na fejsbuku. Mogłam u han-
dlarza zrobić tylko jedno zdjęcie tego konia 
w sznurkowym kantarku (tzw. rzeźnickim), 

które wcale nie oddawało stanu, w jakim 
to zwierzę było. Na początku wylała się 
mnie fala hejtu, że kosztem ludzi paniusia 
chce nowego konika do stajni. Nagrałam, 
więc filmik, w którym wytłumaczyłam, 
w jakim ten koń jest stanie, że ja go chcę 
wyrwać z tego okropnego miejsca. I ten 
film ludzi przekonał. Ludzie zaczęli wpła-
cać pieniądze. Każdą złotówkę wpłaconą 
przez ludzi mam dokładnie rozliczoną.  

Ale koszt wykupu to nie wszystko. Drugie 
tyle musieliśmy włożyć z własnych pienię-
dzy na długotrwałe leczenie tego konia,  
na przywrócenie mu sprawności. Sułtan 
jest u nas do tej pory, ma duże zwyrodnie-
nia, ale dostaje drogie leki, które mu ha-
mują chorobę, pozwalają wstać i chodzić. 
Teraz ludzie już wiedzą, że robimy to z po-
trzeby serca, pomagamy tym zwierzętom. 
To jest moje całe życie – mówi Marta. 
„Pudzian” na deskach
Ważnym momentem w życiu Marcina 
i Marty była walka ze słynnym strong-
manem Mariuszem Pudzianowskim.  
W styczniu 2016 roku „Różalowie” wpro-
wadzili się do nowego domu w Borowicz-
kach – Pieńkach, a miesiąc później Marcin 
otrzymał propozycję walki z „Pudzia-
nem”, którą sensacyjnie wygrał przed 
czasem. Pojedynek przyniósł „Różalo-
wi” nie tylko jeszcze większą sławę, ale  
i większe pieniądze. Dzięki temu powsta-
ły nowe stajnie na posesji przy domu. 
Popularność „Różala” pomaga bardzo 
całej sprawie i samemu Stowarzyszeniu 
„Pomagaj pomagać”. Marcin z Martą bar-
dzo rzadko brylują na salonach, a wolny 
czas wolą spędzać na własnym ranczo 
ze swoimi zwierzętami. Jednak nazwi-
sko człowieka, który „udusił Pudziana” 
robi swoje. – Oczywiście to ja zajmuję się 
wszystkim, Marcin nie zna się na koniach, 
ale mi pomaga. Nie ma się, co oszukiwać, 
że gdyby nie on to nikt by mnie nie znał.  
A Marcie od „Różala” jest łatwiej wiele rze-
czy załatwić. Popularność Marcina poma-
ga nie tylko nam, ale też innym, którzy się 
do nas zgłoszą o taką pomoc – deklaruje 
Marta. 
szacunek do zwierząt 
„Różalowie” nie chcą się zamykać tylko 
na swoim ranczo, są otwarci na inicja-
tywy społeczne, gminne. Niedawno 
gościli uczniów ze szkoły w Liszynie, 
które mogły obcować z końmi i innymi 
zwierzętami. Mimo, że u Marty w stajni 
są również zdrowe konie do jazdy, nie pla-
nuje usług komercyjnych. – Wiele dzieci 

chciałoby jeździć konno, ale rodziców nie 
stać na lekcje. Dlatego też jesteśmy otwar-
ci na mieszkańców gminy, na dzieci, na 
młodzież szkolną. Jeśli ktoś chce poznać  
konie, zaprzyjaźnić się z nimi, pojeździć to 
serdecznie zapraszam. Mi zależy przede 
wszystkim na nauczeniu dzieci szacunku 
do zwierząt, do przekonania ich, że warto 
pomagać – zaprasza Marta „Kwiatkova”.

andrzej wiśniewski

Marta kwiatkowska

Marcin Różalski
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musimy myśleć o przyszłości, a nie wracać do tego, co było 

Jest Pan nowym radnym, ze stażem kil-
kumiesięcznym w Radzie gminy. Jak Pan 
się odnajduje, jako samorządowiec, czy 
tak sobie wyobrażał pracę radnego? 
Panie redaktorze, praca w samorządzie 
na pewno jest wyzwaniem. Jednak moja 
decyzja o kandydowaniu na gminnego 
radnego była przemyślana. Chciałem  
angażować się, poświęcić swój wolny 
czas, wykorzystać swoją wiedzę do tego, 
by mieszkańcom w naszej gminie żyło się 
coraz lepiej, by rozwiązywać istniejące 
problemy, jak również by gmina rozwijała 
się w dobrym kierunku. 
Jeden etap moich planów zrealizowałem 
dzięki mieszkańcom. To właśnie dzię-
ki ich głosom znalazłem się w radzie.  
Na pewno na początku potrzebny był mi 
czas na aklimatyzację w nowym środo-
wisku, poznanie reguł obowiązujących  
w samorządowej rzeczywistości. Obec-
nie jednak skoncentrowany już jestem na 
działaniach rady, aktywnym uczestnicze-
niu w sesjach czy pracach komisji.
 Cieszę się, że prace obecnej rady są 
owocne. Koncentrują się na działaniu,  
a nie politycznej walce. Podejmowane są 
uchwały, dzięki którym w gminie rusza-
ją kolejne inwestycje typu oczyszczalnia 
ścieków, remontowane są kolejne drogi. To 
wszystko daje mi motywacje do dalszego 
działania.  Nie zamierzam zwalniać.  
został Pan wybrany przez radnych na 
przewodniczącego komisji, Oświaty, 
Polityki społecznej i Bezpieczeństwa. 
Dlaczego akurat te dziedziny? to dość 
odpowiedzialna funkcja, tym bardziej 
dla radnego debiutanta.
Moim zdaniem, praca w samorządzie wią-
że się z odpowiedzialnością za swoje de-
cyzje. Dla mnie to oczywiste. Poza tym nie 
boję się wyzwań w życiu a do wytyczonych 
celów uparcie dążę. Jak już wspominałem, 
chciałem być radnym, by działać na rzecz 
naszej społeczności. I nie ma tu znacze-
nia, czy ktoś jest debiutantem, czy ma na 
koncie wiele lat doświadczenia pracy w 
samorządzie. Chodzi bardziej o zaanga-
żowanie w konkretne działania i efekty 
pracy. Zostałem wybrany przez radnych 
na przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.  
To świadczy o ich zaufaniu do mnie.  
Ponadto mi osobiście daje lepsze pole ma-

newru, by jeszcze bardziej się angażować 
w tematy ważne dla mieszkańców naszej 
gminy. 
 Dlaczego zdecydował się Pan kandydo-
wać do Rady gminy?  
W 1986 roku moi rodzice stali się posiada-
czami nieruchomości Słupnie, w której od 
ok 2000 roku mieszkam z rodziną. To nie 
jest jednak tylko mój adres zamieszkania. 
Czuję związek ze swoją miejscowością 
oraz z gminą. Znam tutejsze środowisko. 
Podczas wielu spotkań poznałem bolącz-
ki ludzi. Sam też miałem pomysły na to, 
by w naszej gminie żyło się lepiej. Przez 
długi czas wszystko opierało się jednak 
na rozmowach. W końcu znajomi zaczęli 
mnie zachęcać, żebym spróbował przekuć 
słowa w czyny. Chyba potrzebowałem ta-
kiej zachęty.   
czy wcześniej interesował się Pan ży-
ciem samorządowo – politycznym gmi-
ny, konfliktem we władzach samorzą-
dowych. na sesjach raczej Pan nie gościł, 
kiedy to wszystko się działo?
O zainteresowaniu sytuacją w gminie 
nie świadczy jedynie obecność podczas 
gminnych sesji. O konflikcie szczegółowo,  
jak pan redaktor wie, donosiły media. Były 
relacje w intrenecie. Osoby zainteresowa-
ne tematem miały jasność sytuacji z in-
nych źródeł. Najbardziej zaniepokoił mnie 
fakt, gdy dowiedziałem się, że pracownicy 
nie mają czym dojechać do naszej gminy.
Ponadto sami mieszkańcy postanowi-
li powiedzieć stanowcze „NIE”. Podjęli 
działania, by w miejscu, w którym żyją,  
wychowują dzieci, zostawiają podatki 
żyło się spokojnie i normalnie. Osoby, któ-
re walczyły o ten stan rzeczy zasiadają  
w obecnej radzie, w której również  
jestem. I to właśnie świadczy o angażo-
waniu się w życie gminy. To, co było, mi-
nęło. Nie warto wracać do przeszłości,  
bo ważne jest, co możemy zrobić teraz. 
 Jakie zadnia, jako radny gminy i swojego 
okręgu stawia Pan sobie jeszcze do końca 
tej kadencji i, jak zakładam, w przyszłej 
kadencji, o ile będzie Pan  kandydował w 
najbliższych wyborach? 
Chciałbym, abyśmy wspólnie ocenili,  
że jest to czas wykorzystanych szans. 
Nie chodzi tu o kolejne obietnice, ale  
o  rzetelną, codzienna pracę, a taka 
przynosi najtrwalsze efekty. Najbliższe 

lata dla Słupna to czas wielkiej budowy,  
zarówno w tym ujęciu infrastruktural-
nym, jak też społecznym. Nie będę stro-
nił od zaangażowania się w przysłowiowe 
„łatanie dziur” w naszych sołeckich dro-
gach. Chciałbym przyczynić się do więk-
szej partycypacji mieszkańców. Możemy 

robić duże projekty mające wpływ na  
dynamikę przyrostu mieszkańców, po-
trzeby edukacyjne i kulturalne, potrzeby 
w zakresie spędzania czasu wolnego, 
sportu i rekreacji, szukania wspólnych 
przestrzeni dla integracji powodują,  
że musimy być społecznością aktywną  
i otwartą na zmianę.
Widzę potrzebę zaangażowania się  
w działania mające na celu pozyskanie 
większych wpływów finansowych z po-
datku dochodowego do budżetu gminy. 

Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągo-
wej zdecydowanie poprawi jakość życia 
mieszkańców. Będę zabiegał w naszej 
gminie o zamontowanie kamer. Moni-
toring w znaczącym stopniu poprawia 
bezpieczeństwo mieszkańców. System 
podglądu wizyjnego pozwala na wyeli-
minowanie negatywnych zjawisk. Moim 
celem jest i będzie integrowanie osób  
i instytucji zainteresowanych promocją  
i rozwojem gminy.
„konikiem” Jarosława szałkowskiego 
jest kuchnia. czy to rzeczywista pa-
sja wyniesiona z domu, czy po prostu  
zawód i sposób zarabiania na życie?
Mam to ogromne szczęście, że mogę 
łączyć moją pasję z wykonywanym  
zawodem. Gotowanie to dla mnie wielka 
przyjemność, jak również rodzinne trady-
cje. Mój tata miał cukiernię. Piekł znane 
w całym Płocku i okolicy pączki. Ja po-
szedłem zdecydowanie dalej. Zacząłem 
gotować, na początku dla najbliższych  
w domu. Szybko jednak kuchnia do-
słownie pochłonęła mnie swym bogac-
twem smaków i możliwości, że stała się 
moim sposobem na życie. Przez wiele 
lat prowadziłem w Płocku Restaurację  
Zamkową. Obecnie jestem szefem  
kuchni w Zajeździe Mazowsze, gdzie ser-
wuję dobrą polską kuchnię w eleganckim  
i nowoczesnym wydaniu. 
Jakie było najdziwniejsze danie, które 
Pan przyrządził i jakie jest danie naj-
bardziej egzotyczne, które sam jadł?  
a czego by Pan nie zjadł nigdy? 
Lubię podróżować po świecie, a przy 

okazji odkrywać przepisy na oryginal-
ne dania. Jednym z najdziwniejszych 
dań, które udało mi się przygotować, to 
były steki z krokodyla. Miałem wtedy 
okazje poczuć smak prawdziwego gada  
w sumie uznanego za potomka dinozau-
rów. Podszedłem do tego bardzo ostroż-
nie i z szacunkiem, ale z każdym kęsem 
czułem, jaka siła dżemie w tym kawałku 
mięsa, to jest po prostu nie do opisania. 
Nie obyło się bez ognia i soli i całej reszty 
przypraw, przyznam, że smakuje hmm… 

jak gad. Warto spróbować żeby mieć wła-
sne zdanie. Inne podróżniczo-kulinarne 
inspiracje to z kolei carpaccio z ośmiorni-
cy. Wyjątkowy sposób na przygotowanie 
tego dania odkryłem odwiedzając znajo-
mych na Sycylii. To danie jest niesamo-
wite nawet w przygotowaniu. Zgodnie  
z powiedzeniem „Nabić w butelkę”, tak 
się też tu czyni. Wystarczy ośmiornicę 
dobrze nabić (włożyć) w butelkę i ją za-
mrozić. Potem krojoną w plasterki ośmior-
nicę doprawiamy przyprawami. Smakuje 
wyśmienicie. Czego bym nie spróbował? 
Danie zdyskredytować mogą w moich 
oczach kiepskie warunki, w jakich zosta-
ło przygotowane i nie mówię tu o kuch-
ni street food, która zawsze budzi moje 
zmysły. Czystość, a wręcz sterylność  
w kuchni to dla mnie podstawa.
Co do kwestii próbowania, to w moim 
zawodzie myślę, że należy spróbo-
wać wszystkiego, żyjemy w czasach 
gdzie mamy dostęp do wszystkiego. 
Możemy podróżować i szukać doznań 
kulinarnych, ale i tak nasza tradycyjna 
polska kuchnia cieszy się największą 
popularnością.  Wystarczy pójść do 
lasu na łąkę czy też pole okolicznego 
rolnika i np. zerwać młode pędy jęcz-
mienia, żyta, czy też młodej pokrzy-
wy.  Kiedyś moja mam kupiła na Świę-
ta Wielkanocne dekoracje z młodymi 
pędami pszenicy. Jakoś tak wyszło,  
że użyłem nożyczek i dekoracja wylą-
dowała w sałatce. Najpierw wszyscy 
nacieszyli oczy a później rozkoszowali 
się smakiem w sałatce.
zajazd mazowsze, gdzie Pan szefuje  
w kuchni to nie tylko same kulinaria, 
ale i wielkie wydarzenia kulturalne,  
i wielcy artyści. Jak się sprowadza ta-
kie nazwiska do niewielkiej miejsco-
wości pod miastem? 
Wszystko zaczęło się na etapie pewnej 
idei. W moim domu muzyka - obok dobrej 
kuchni – ma swoje ważne miejsce. Gram 
na instrumentach klawiszowych, moja 
córka Natalia śpiewa. Postanowiłem  
w końcu połączyć dwie ważne dla mnie  
w życiu sprawy - strawę dla ciała ze stra-
wą dla ducha, czyli zacząłem organizo-
wać koncerty znanych wykonawców, po-
łączone z dobrą kolacją dla gości Zajazdu 
Mazowsze. Takiej oferty na rynku nie 
było. Pomysł chwycił, więc w Zajeździe 
cyklicznie gościmy znanych artystów.  
Wszystkie imprezy mają swój wyjątkowy 
klimat i grono odbiorców. Jedni przycho-
dzą na koncert połączony z kolacją. Moż-
na też wybrać opcję kupna biletu jedynie 
na koncert. Pozostawiamy tu dowolność 
wyboru. Z każdym razem staram się  
naszych gości pieścić kulinarnie przygo-
towując i serując nowe ciekawe smaki. 
Prawie każdego artystę można zapro-
sić. Pozostaje tylko kwestia wolnych 
terminów, negocjacji gaży no i odrobiny 
szczęścia. Koncerty są bardzo kameralne 
można niemalże poczuć oddech artysty, 
mamy go na wyciągnięcie ręki, widzę po 
reakcjach gości, że jest to dla nich wy-
jątkowe spotkanie. I to mnie dodatkowo 
motywuje do dalszego działania. 
Dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję panu redaktorowi,  
a korzystając z tego, że mamy okres 
Świąt Wielkiej Nocy składam państwu 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej po-
myślności na wszystkich płaszczyznach. 
Pogody ducha oraz niezapomnianych 
chwil, spędzonych przy wspólnym stole  
z najbliższą rodziną. 

Rozmawiał: andrzej wiśniewski 
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kolejny już raz wójt marcin zawadka 
zaprosił panie na gminny dzień kobiet. 
Przy okazji podziękował również soł-
tysom z okazji przypadającego 11 mar-
ca Dnia sołtysa.
W tym roku program gminnych obcho-
dów Dnia Kobiet był wyjątkowo bogaty. 
Nowością było przedstawienie teatral-
ne pod tytułem, „Kto otworzy drzwi?”  
w reżyserii Dariusza Kordka. Była to czar-
na komedia, spektakl dyplomowy Szko-
ły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich 
w wykonaniu Moniki Chrzanowskiej  
i Agnieszki Wrony, dwóch młodych 
warszawskich aktorek. Banalne z po-
zory perypetie dwóch młodych kobiet 
zamkniętych w pułapce było satyrą na 
współczesne społeczeństwo Ukrainy. 
Kobiety, przyzwyczajone do „wolno-
ści bez wyboru”, nagle znalazły się  

w pułapce – zupełnie bezradne i odcięte 
od świata; jedynych informacji udziela-
ją tajemniczy „oni”. Chcąc za wszelką 
cenę wydostać się z klaustrofobicznej 
sytuacji, próbują na wszystkie możliwe 
sposoby dostosować się do zaistnia-
łych warunków, nawet za cenę wła-
snych przekonań. Kiedy tytułowe drzwi 
otwierają się i kobiety mogą wyjść  
na wolność w ostateczności nie decy-
dują się na to w obawie przed tym, co 
czeka je po drugiej stronie, na wolności. 
Zanim jednak zaproszeni goście obej-
rzeli spektakl wójt Marcin Zawadka, 
korzystając z okazji, wręczył upominki  
i podziękował za społeczną pracę sołty-
som z gminy Słupno. – Sołtysi są natu-
ralnym łącznikiem między mieszkańcami 
a wójtem i Radą Gminy, najlepiej znają 
problemy mieszkańców, są najbliżej  

ludzi i poświęcają swój czas na społeczne 
sprawy. I za to dziś im chcieliśmy podzię-
kować – powiedział wójt. 
Po spektaklu z recitalem wystąpił 
śpiewak Marek Rawski, bardzo ciepło 
przyjęty przez publiczność w Słup-
nie.  Absolwent Akademii Muzycznej  
w Warszawie, swoje doświadczenia 
artystyczne zbierał i realizował w róż-
nych projektach. Jako śpiewak Teatru 
Wielkiego w Warszawie, gdzie odbył 
staż artystyczny, był współzałożycie-
lem i członkiem zespołu Lord’s Singers,  
z którym wielokrotnie przemierzał 
całą Europę. Jego repertuar jest nie-
zwykle bogaty. Od arii operowych, pie-
śni, przez ballady, rosyjskie romanse  
i piosenki żydowskie po piosenki retro  
i współczesne oraz fragmenty z musicali. 
Śpiewa po polsku, po rosyjsku, w jidysz, 
po angielsku, po włosku i po francusku.  
Publiczności w Słupnie z okazji Dnia 
Kobiet zaprezentował kilkanaście 
światowych szlagierów o miłości, 
urzekając panie swoim niskim ciepłym 
głosem. 
Znane światowe przeboje m.in. Elvisa 
Presleya czy Leonarda Cohena, zaśpie-
wane przez artystę warszawskich scen 
operowych, poruszyły serca wszyst-
kich zebranych pań. Koncert zakończył 
się owacjami na stojąco oraz bisami.
Tego wieczoru wystąpił jeszcze zespół 
„Abstrakt” z Sochaczewa z pokazem 
tańców nowoczesnych. Po zakończeniu 
imprezy każda z pań otrzymała z rąk 
wójta Marcina Zawadki tulipana.       

aw

Prezentujemy planowany wykaz 
ważniejszych imprez i wydarzeń  
w gminie słupno w okresie wiosen-
nym tj.  od kwietnia do końca czerw-
ca. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian terminów poszcze-
gólnych imprez.

kwiecień 
•	 13.04 piątek: Międzyszkolny Konkurs 

Profilaktyczny – „Jestem ok. nie piję”. 
SP Święcieniec

•	 18.04 środa: Przegląd recytatorski. 
Przedszkole Niezapominajka w Słup-
nie

•	 20.04 piątek: Rozpoczęcie sezonu 
turystycznych spływów kajakowych 
Przystań „Flis” w Liszynie. Impreza 
wodniacka

•	 25.04 środa: Językowa Corrida  
SP Liszyno. Konkurs gminny dla mło-
dzieży

•	 26.04 czwartek: Kiermasz ogrodni-
czy i  koncert zespołu Wanda i Banda 
przy Urzędzie Gminy.  

maj 
•	 6.05 sobota – niedziela: Międzyna-

rodowy Turniej Piłki Nożnej organi-
zowany przez Klub Sportowy Soccer 
Słupno i Urząd Gminy. Boisko w Wy-
kowie. Turniej dla dzieci do lat 10.

•	 07-14.05 poniedziałek: (Do)Wolność 
Czytania. Gminna Biblioteka. Zajęcia 
dla uczniów szkół podstawowych  
z wykorzystaniem papierowego  
teatrzyku

•	 12.05 sobota: Uroczyste otwarcie 
sezonu wodniackiego. Bieg Wiosny. 
„Flis” Liszyno. Impreza dla wodnia-
ków i dla mieszkańców gminy

•	 12.05 sobota: Dzień Strażaka w Świę-
cieńcu. Impreza OSP

•	 16.05 środa: „Kochamy lato z radiem”. 
Piknik kulinarny, warsztaty radiowe 

z Romanem Czejarkiem. Biblioteka 
w Słupnie. Impreza dla mieszkańców

•	 25.05 piątek: Dzień Rodziny organi-
zowany przez Przedszkole Niezapo-
minajka w Słupnie. Przystań „Flis”  
w Liszynie. Impreza dla dzieci

•	 26.05 sobota: Potańcówka, turniej 
piłki siatkowej, III Rajd Rowero-
wy ”Jadę z Mamą”. Przystań „Flis”  
w Liszynie. Impreza taneczna dla 
mieszkańców gminy, prezentacja dań 
i regionalnych przysmaków.

•	 26.05 sobota: Piknik rodzinny „Zdro-
wo żyję nie ryzykuję” SP w Liszynie. 
Impreza szkolna. 

•	 30.05 środa: Gminny Dzień Dziecka. 
Spektakl teatru „Maska” z Krakowa  
UGS oraz jednostki oświatowe.  
Impreza dla dzieci z terenu gminy. 

czerwiec 
•	 1.06 piątek: uroczyste otwarcie pla-

cu zabaw w Górnym Słupnie. Impreza 
dla mieszkańców

•	 2.06 sobota: „Stalowe Tumy” -  zlot 
militarny (gościnnie) w Słupnie.  
Tereny przy SP w Słupnie. Impreza dla 
mieszkańców

•	 02-10.06: XVII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Gminna Bibliote-
ka Publiczna w  Słupnie oraz szkoły. 

•	 3.06 niedziela: Dzień Dziecka w Liszy-
nie. Przystań „Flis”. Impreza szkolna

•	 16.06 sobota: Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze w Święcieńcu.

•	 22.06 piątek: Wianki - konkurs na 
najpiękniejszy wianek. Stanica „Flis”. 
Impreza dla mieszkańców gminy

•	 23.06 sobota: „Disco Boisko”  
festyn gminny połączony z Turnie-
jem Sołectw oraz pokazem motory-
zacyjnym. Impreza dla mieszkańców 
gminy

•	 30.06 sobota: 50-lecie OSP Mijako-
wo. Uroczystość strażacka

Przed sezonem wiosenno – letnim eki-
pa remontowa Urzędu gminy przepro-
wadziła prace konserwatorskie i po-
rządkowe we wszystkich świetlicach 
wiejskich na terenie gminy.  w  wyko-
wie dobiega końca  remont generalny. 
Codzienna eksploatacja oraz zima zrobi-
ły swoje i większość świetlic wymaga-
ła przed sezonem letnim drobnych prac  
remontowych. W Borowiczkach Pień-
kach przede wszystkim naprawiono 
siatkę ogrodzeniową zniszczoną przez 
przewrócone drzewo. W samym bu-
dynku uszczelniono zewnętrzne pa-
rapety, zamontowano nową skrzynkę 
elektryczną, naprawiono lampy oraz 
wymieniono zamki. 
Naprawa ogrodzenia była konieczna 
również przy świetlicy w Bielinie. Tam 
pracownicy gminy naprawili również 
schody wejściowe, uszczelnili okna i na-

prawili rolety okienne i zepsute krzesła. 
W oknach zamontowano nowe klamki, 
a w toalecie wstawiono nowe syfony. 
Lokal został wyposażony w nowe ga-
śnice przeciwpożarowe.  
W Liszynie w świetlicy pojawiły się 
nowe drzwi wejściowe. Kontenerową 
toaletę podłączono do sieci kanalizacyj-
nej, naprawiono podłogę oraz wymie-
niono żarówki i oprawy oświetleniowe. 
Pracom konserwatorskim została pod-
dana także ścianka wspinaczkowa na 
placu zabaw. W Barcikowie pracownicy 
gminy uporządkowali pomieszczenie 
kotłowni, naprawili listwy progowe  
w drzwiach wejściowych i balkonowych, 
zmienili zamki.  
W Rydzynie dostawiono nowy konte-
ner, w którym się znajduje toaleta i an-
kes kuchenny. W świetlicy w Miszewku 
Strzałkowskim naprawiono i wyregu-

lowano drzwi zewnętrzne i balkonowe, 
zamontowano nową lampę z czujnikiem 
ruchu. 
 Prace remontowe będą jeszcze konty-
nuowane, gdyż wiele świetlic wymaga 
jeszcze drobnych remontów i konser-
wacji, które nie mogły być wykonane  
w okresie zimowym, jak malowanie, 
czy położenie kostki brukowej. Duży  
remont czeka także świetlicę w Szeli-
gach, ale tutaj ekipa remontowa musia-
ła czekać na wiosenną pogodę. 
W Wykowie dobiegł końca remont ge-
neralny świetlicy. Rada Gminy zabez-
pieczyła na ten cel 80 tysięcy złotych.  
Do tego doszły środki z funduszu so-
łeckiego. Po remoncie ze świetlicy  
w Wykowie nie będą już korzystać pił-
karze, którzy do tej pory wykorzysty-
wali lokal, jako szatnie. 

aw

GMINNY DZIEŃ KOBIET           

Podziękowania dla Pań i sołtysów    

PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE W SOŁECTWACH            

wiosenne porządki w świetlicach wiejskich     

HAROMONGRAM IMPREZ GMINNYCH            

sezon wiosenny w słupnie 

Wójt podziekował sołtysom

Remontowana świetlica w Wykowie 

W Gminnym Dniu Kobiet wzięło udział ponad sto pań

Marek Ravski
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DZIEŃ OTWARTY W ŚWIĘCIEŃCU             

Dla każdego coś miłego     
SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK             

najważniejszy jest pomysł na wiersz     

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ             

talenty z liszyna     

to było ciekawe sobotnie przedpo-
łudnie! 17 marca gościliśmy w szkole 
Podstawowej w święcieńcu sześciolat-
ków i ich rodziców.  
Spotkanie rozpoczęła pani Kasia i pani 
Ela zabawą powitalną. Następnie za-
prosiliśmy gości do zwiedzania naszej 
szkoły. Z ogromnym zainteresowa-
niem oglądaliśmy pracę drukarki 3D w 
pracowni komputerowej, o której profe-
sjonalnie opowiedział Kuba z klasy VII. 
Dużo emocji wywołał kontrolowany 
wybuch kolorowego wulkanu. Nie obyło 
się bez śpiewu i tańca. Następnie zabra-
liśmy się do tworzenia zajączków wiel-
kanocnych. Dobrze, że pani Ela zakupiła 

dużo ryżu bo był potrzebny do napeł-
nienia skarpet. Odpoczęliśmy słuchając 
bajki czytanej przez panią bibliotekarkę 
Anię. Około południa poczuliśmy lekki 
głód. Na szczęście pani Anetka i pani 
Milenka, promotorki zdrowego odży-
wiania, przygotowały produkty i poka-
zały nam jak jeść zdrowo i kolorowo. Ale 
to nie koniec atrakcji! Przez cały czas 
towarzyszyły nam koleżanki z klasy V 
i VII oraz pani Iwonka, które tańczyły, 
robiły zdjęcia w foto budce oraz malo-
wały buźki. Do zobaczenia 3 września!

aD
 (materiał przygotowany przez szkołę)

czternastego marca bieżącego roku go-
ściliśmy w naszej bibliotece agnieszkę 
Frączek, językoznawcę, adiunkta w in-
stytucie germanistyki Uniwersytetu 
warszawskiego. 
Agnieszka Frączek jest  autorką kilku-
dziesięciu książek z poezją i opowiada-
niami dla dzieci, dlatego też adresatami 
spotkania były dzieci ze szkół podsta-
wowych w Liszynie i Święcieńcu.
Pisarka zdradziła dzieciom kilka zasad 
twórczych, m. in. to, że najważniejszy 
jest pomysł na wiersz, a inspiracją może 
być każdy moment w życiu, na przykład 
zwyczajne wyjście do ogrodu. Spotka-
nie robaczka w ogródku zaowocowało 
wierszem, w którym owad został przed-
stawiony jako przyjazny sąsiad, a wiersz 
został umieszczony w książce pt. „Za 
płotem z ostów”. 
„Za płotem z ostów” to wiersz tytu-
łowy zbioru dwudziestu wierszy, które 
powstawały w letnim ogrodzie autorki, 
okolonym tytułowym płotem z ostów. 
Dominującym motywem książki jest 
więc zieleń, przyroda, wszelkie małe 
żyjątka, które nas otaczają gdy przeby-
wamy na powietrzu. W utworach poja-

wia się strumyk, zagonki ziół, owocowe 
sady, ogród różany, żaby, ptaki, a nawet 
korniki, oraz różne zjawiska pogodowe: 
deszcz, słońce, tęcza, mgła.
Tematyką, na którą pisarka kładzie 
szczególny nacisk jest poprawne uży-
wanie języka ojczystego. Naszą zmorą 
są głównie liczebniki, których prawidło-
wa odmiana, wbrew pozorom, nie jest 
rzeczą łatwą. 
Spotkanie przebiegało na rozmowach  

o twórczości i języku polskim.Dzieci 
bardzo szybko nawiązały świetny kon-
takt z pisarką  i aktywnie uczestniczyły 
w zabawach słowem, zadały również 
mnóstwo pytań, na które autorka 
udzielała wyczerpujących  odpowiedzi. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  
i autorce za sympatyczne, przebiegające 
w fantastycznej atmosferze, spotkanie. 
Zapraszamy na kolejne imprezy organi-
zowane przez naszą placówkę.          mk

22 marca w szkole Podstawowej im. 
ziemi mazowieckiej w liszynie gości-
liśmy wspaniałe sześciolatki. Dzieci 
wspólnie z nami oglądały konkurs 
Mam talent. wystąpili w nim ich star-
si koledzy i koleżanki. 
Wysoki i wyrównany poziom pre-
zentacji sprawił, że jur y posta-
no w i ł o  nag r o dz i ć  w s z y s t k i ch 
uczestników. Podziwialiśmy ich od-
wagę, zaangażowanie oraz pomy-
słowość. Ale to nie jedyna atrakcja.  
Zaproponowaliśmy gościom oraz na-
szym uczniom także ciekawe zajęcia  
w wielu pracowniach - plastycznej, por-
tretowej, interaktywnej, przyrodniczej, 
teatralnej oraz spotkanie i pląsy z gro-
madą zuchową. Każdy znalazł tu coś 
dla siebie. Dzieci obserwowały ciekawe 
reakcje chemiczne i wybuch wulkanu. 
Z pomocą starszych kolegów rozwią-
zywały różnorodne zadania na kom-
puterze, rysowały portrety z cienia, 
wykonywały prace plastyczne na folii, 
pomagały w przygotowaniu marzanny 
i palm wielkanocnych. Obejrzały także 
przedstawienie kukiełkowe pt. Czer-
wony Kapturek, który zaprezentowali 
uczniowie klas IV - VII.
Nasza szkoła stara się dbać o zdrowie, 
toteż przygotowaliśmy degustację 
zdrowego jogurtu naturalnego z mu-
sem jabłkowym. Każdego z naszych 
gości obdarowaliśmy także upomin-
kami przygotowanymi specjalnie na tę 
okoliczność. 
Spotkanie zakończyło wspólne wyjście 
na boisko. Tutaj, w ognisku spaliliśmy 
marzannę. Tym akcentem definitywnie 
pożegnaliśmy zimę. Drużyny chłopców 
tradycyjnie rozegrały mecz piłki nożnej, 
w którym zwyciężyła drużyna wiosny. 
Wierzymy, że to dobra wróżba.  Pozo-
stali uczniowie również uczestniczyli  
w zajęciach na placu zabaw i na bo-
isku, co pozwoliło podreperować nieco 
kondycję trochę zaniedbaną w okresie 
zimy. Wszyscy wspaniale się bawili.

gm 
(materiał  przygotowany przez szkołę)

Duże zainteresowanie wzbudziła drukarka 3D

Dzieci z ciekawością słuchały autorki

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone
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