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Pan
Stefan Jakubowski
Wójt Gminy Słupno

Szanowny Panie,
								

Adam Struzik
Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Przeprowadzona przed 20 laty reforma samorządowa,
która zdecydowała o powstaniu gmin, miała istotne znaczenie
w kształtowaniu współczesnego podziału administracyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej. Decentralizacja władzy publicznej stworzyła
warunki do szerszej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych,
a obywatelom zapewniła większy udział w kształtowaniu życia
publicznego.
Zadaniem władz samorządowych jest działanie dla dobra danej
wspólnoty – gminy, powiatu i województwa, a także zaspokajanie
jej zbiorowych potrzeb, obejmujących niemal wszystkie dziedziny
życia społecznego, m.in. ochronę zdrowia, pomoc społeczną,
kulturę, edukację, budownictwo czy transport. Niezwykle ważny
pozostaje fakt, iż władze lokalne są blisko problemów zwykłych ludzi,
wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Z perspektywy
czasu, z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że jednostki
samorządu terytorialnego doskonale poradziły sobie z powierzonymi
im zadaniami, o czym świadczy sukcesywne zwiększanie ich zadań
własnych.
Serdecznie gratuluję realizacji przedsięwzięć, których celem
jest poprawa jakości i atrakcyjności życia mieszkańców Gminy
Słupno. Wierzę, że kolejne lata działalności przyniosą realizację wielu
przedsięwzięć i projektów, które wpłyną na poprawę warunków
życia mieszkańców, a także podniosą jego standard.
Z wyrazami szacunku
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Jestem dumny

z naszej gminy

Emilia Adamkowska: W 1990 r.,
równo 20 lat temu, doszło do długo
oczekiwanej rewolucji samorządowej. Po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej mieszkańcy gmin mogli
w prawdziwie wolnych i w pełni demokratycznych wyborach wyłaniać
swoich przedstawicieli - radnych, a ci
wybierali prezydentów, burmistrzów,
wójtów. Pan został wtedy Wójtem
Słupna. Co Pan wtedy myślał, czego
Pan oczekiwał?
Stefan Jakubowski: - Postawiłem sobie zadanie, które wtedy było i teraz jest
dla mnie oczywiste: sprostać wyzwaniom przemian ustrojowych i oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Jak to była wówczas gmina?
- Nie ma żadnego porównania z tym,
co widzimy obecnie. Nie było całej infrastruktury technicznej, nie mieliśmy
wodociągów, kanalizacji, utwardzonych
dróg i osiedli mieszkaniowych. A siedzibę - o czym wielu naszych obecnych
mieszkańców pewnie nie wie - gmina
miała wcale nie w Słupnie, tylko w Borowiczkach.
Jest Pan wójtem już piątą kadencję, ale wtedy, w 1990 r., zaczynała się
ta pierwsza. Czuł Pan tremę podczas
pierwszego ślubowania?
- Pamiętam ten dzień doskonale.
Byłem bardzo wzruszony, oczywiście,
trema też była, ale także determinacja
w realizacji oczekujących do wykonania zadań.
Udało się spełnić oczekiwania,
o których przed chwilą Pan wspomniał?
- W znacznym stopniu tak, ale wiem
też doskonale ile jest jeszcze do wykonania i jak dużo oczekiwań mają wciąż
mieszkańcy.
Jak współpracuje się Panu z Marszałkiem Województwa i Starostą Powiatu Płockiego?
- Powiem krótko, myślę, że tych parę
słów odda istotę sprawy: współpraca
z panem Marszałkiem i panem Starostą
jest modelowa.

A z Radą Gminy?
- Równie dobra. Cieszę się z dużej aktywności radnych i sołtysów. Ich
zaangażowanie ułatwia realizację potrzeb mieszkańców, tych bieżących, jak
i związanych z inwestycjami.
Czy spotyka się Pan z mieszkańcami, rozmawia z nimi?
- Jestem w pełni otwarty na takie
spotkania, rezultatem wielu z nich były
różne ciekawe inicjatywy.

Stefan Jakubowski
– Wójt Gminy Słupno.
Ma 67 lat, pochodzi z Tworek pod
Grójcem. W latach 60 przyjechał do Płocka uczyć się w Technikum Mechanizacji
Rolnictwa. Potem studiował w Akademii
Nauk Społecznych w Warszawie na wydziale nauk politycznych.
Przez 23 lata pracował w gminnych
kółkach rolniczych. Zaczynał od instruktora mechanizacji, doszedł do stanowiska dyrektora spółdzielni kółek rolniczych
w Starej Białej. Był naczelnikiem gminy
w Borowiczkach. W 1990 r. został wójtem
nowej gminy w Słupnie, gdzie zamieszkał
14 lat temu. Żonaty, ma dwóch synów i córkę. Uwielbia turystykę i pracę w ogrodzie.
Przy domu ma kilkadziesiąt drzewek owocowych.
POSIADANE ORDERY
I ODZNACZENIA
- Srebrny Krzyż Zasługi (20.06.1984 r.)
- Złoty Krzyż Zasługi (06.04.1993 r.)
- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1999 r.)
- Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2001 r.)
POSIADANE WYRÓŻNIENIA,
ODZNAKI
- „Za zasługi dla województwa warszawskiego”
- „ Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu
Społecznego”
- Srebrna Odznaka „ Za zasługi dla ochrony
środowiska i gospodarki wodnej”
- Złota Odznaka „ Za zasługi dla ochrony
środowiska i gospodarki wodnej”

Jak Pan myśli - czy mieszkańcy
Słupna, Cekanowa, Liszyna, Barcikowa itd. są zadowoleni z życia w gminie?
- Marzyłbym, by odpowiedzieli
twierdząco. Ale proszę o to zapytać ich
samych.
Marzeniem wielu płocczan jest zamieszkanie w gminie Słupno. To chyba ogromny powód do zadowolenia?
- Tak, dla gminy i dla mnie osobiście
wielka satysfakcja.
Załóżmy, że ktoś, kto nigdy nie był
w gminie przyjeżdża i prosi, aby pokazał mu Pan najciekawsze miejsce...
- Tak naprawdę, to godna pokazania jest cała gmina. Naturalnie pokazałbym nasze szkoły, osiedla, infrastrukturę, pochwalił się pięknym otoczeniem,
lasami.
Co jeszcze chciałby Pan zrobić
w naszej gminie? Czy jest coś o czym
Pan marzy, a czego nie udało się dotąd sfinalizować?
- Myślę o dokończeniu realizacji
podstawowych inwestycji w zakresie
budowy kanalizacji i dróg, a zwłaszcza
kompleksów rekreacyjno–sportowych
w Gulczewie i Słupnie.
Najbardziej jest Pan dumny z...
- ... głównie z tego, że gmina Słupno stała się znana w województwie
i w kraju, że jest rozpoznawalna i doceniana, o czym świadczą choćby laury
przyznawane nam przez specjalistów od
samorządności.
Rozmawiała
Emilia Adamkowska
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Rozmowa ze Starostą Płockim

Słupno

- elita samorządów

Michał Boszko
Starosta Płocki

Emilia Adamkowska: Wydajemy
specjalny numer Biuletynu Głos Słupna. Pomyślałam, że zapytam Pana
o naszą gminę...
Michał Boszko: - ... o Słupno? Jak
ja mógłbym odmówić powiedzenia paru
słów o Słupnie, mojej ulubionej gminie!
Przejeżdża Pan przez nią codziennie w drodze do i z pracy. Niedawno,
na początku maja, gościliśmy Pana
na festynie w Święcieńcu... Co Pan
o nas sądzi?
- Jesteśmy dumni, że mamy w powiecie płockim taką gminę i samorządowców, że mamy takiego wójta, że Urząd
Gminy jest wzorcowy. Cieszymy się
z Waszych sukcesów, stanowicie wzór
do naśladowania. Należycie do elity samorządów w kraju, można się od Was
wiele nauczyć. Dzięki zaangażowaniu
pomagacie innym samorządom. Zawsze
bardzo chętnie jadę do Was na różne uroczystości. Raduję się, gdy widzę, jakim
szacunkiem cieszą się i pan wójt Stefan
Jakubowski, i radni, jak wspaniale integrujecie się podczas gminnych imprez.
Życzyłbym wszystkim starostom, by
mieli tak solidnych partnerów. Podoba
mi się jeszcze u Was staranność w planowaniu inwestycji, to, że potraficie wysłuchać mieszkańców i współpracować
z nimi, że potraficie wybrać dobrych

projektantów, którzy umieją świetnie
zaplanować np. kompleksy oświatowe
w Słupnie czy w Święcieńcu. Do tego
drogi, chodniki, kanalizacja, poprawa
bezpieczeństwa... - inni mają Wam czego zazdrościć. Zauważam tez, że Urząd
Gminy znakomicie dba o informacje dla
mieszkańców, o budowanie swego wizerunku, jednocześnie bada satysfakcję
mieszkańców za pośrednictwem ankiet.
Czego życzyłby nam Pan na następne 20 lat?
- Po pierwsze - mam nadzieje, że nie
puścicie wójta Jakubowskiego z tego
stanowiska, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Życzę, by Słupno w dalszym ciągu rozwijało się tak dynamicznie jak dotąd i tak dobrze inwestowało.
Mówi Pan o nas w samych superlatywach, może jednak parę słów krytyki... :)
- Czyta pani w moich myślach. O jak
bardzo ja chciałbym Was skrytykować!
Wiem przecież, że jak się kogoś tylko
chwali, to ten opuszcza się w tym co
robi. I że jeśli krytyka jest konstruktywna, to zachęca do działania. Ale cóż, nie
dajecie mi żadnego pretekstu do krytyki.
„Niestety”, Was można tylko chwalić!
Jeszcze raz życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiała
Emilia Adamkowska.
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... - 1989
1254
Komes Żyro, wojewoda mazowiecki z
rodu Powołów Ogończyków, nadaje za
duszę swego ojca i swoich przodków
dziedziczną wieś Słupno Kościołowi
płockiemu.

1729
Słupno przechodzi w ręce zakonu norbertanek z Płocka.

1817
Ze spisu parafialnego: w Słupnie mieszka 277 mężczyzn, 280 kobiet.
Fragment mapy z 1770 roku z widocznym
Słupnem

1831
W Słupnie odbywa się ostatnia narada
generałów Powstania Listopadowego.

1942
Nasza miejscowość staje się miejscem
internowania abp. Nowowiejskiego
i bp. Wetmańskiego; w tym czasie kościół w Słupnie można traktować jako
katedrę diecezji płockiej.

Początek lat 70.
W obrębie Słupna, które zaczyna być postrzegane jako atrakcyjna miejscowość
podmiejska, zostaje wydzielony kompleks działek mieszkalnych. Gwałtownie przybywa nowych mieszkańców.

1990 - 2006
1990
Słupno staje się stolicą Gminy. 27 maja
mieszkańcy wybierają 18-osobową
Radę Gminy (z przewodniczącym – Romualdem Woźniakiem), wójtem zostaje
Stefan Jakubowski. Gmina ma jednak
siedzibę poza swoimi granicami (w latach powojennych miejscowość została administracyjnie wcielona do gminy
Borowiczki). Od tej chwili Rada Gminy
i społeczeństwo robią wszystko, by mieć
swój urząd u siebie.

1992
Marzenia się spełniają. W specjalnie
zaadaptowanym budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia najpierw zaczynają
pracować Biblioteka Gminna, poczta
i przedszkole, a 24 października - Urząd
Gminy. Wójt Stefan Jakubowski udziela pierwszego ślubu, a 18 listopada,
podczas poświęcenia budynku, Urząd
Gminy odwiedzają znamienici goście.
Na pamiątkę wpisują się do gminnej
kroniki.
„Wielki wieszcz Naszego Narodu C.K.
Norwid napisał: »Ojczyzna to wielki
zbiorowy obowiązek«. Wszyscy zatem
winniśmy dla Jej dobra pracować, gdyż
Jej pomyślność jest gwarantem dobra

1992 Poświęcenie budynku Urzędu Gminy. Dostojnych gości wita Przewodniczący Rady
Gminy Romuald Woźniak
każdego Polaka. Budynek Gminy, który
wybudowaliście wspólnym wysiłkiem
i trudem, jest świadectwem zaangażowania Waszej Wspólnoty dla wspólnego dobra, dla Ojczyzny. Jest to też jeden
ze sposobów rozwiązywania naszych
trudnych spraw, zwłaszcza na polu
gospodarczym. Tylko solidna praca
i współdziałanie mieszkańców z władzami prowadzą do wspaniałych osiągnięć. Całej Wspólnocie Gminy Słupno, z jej władzami na czele, wyrażam
słowa uznania i gratuluję wspaniałego
osiągnięcia. Życzę też, by dalsza współ-

praca, i to nie tylko na odcinku gospodarczym, owocowała podobnymi sukcesami”. Zygmunt Kamiński, Biskup
Płocki
„Wielu sukcesów dla Rady i Zarządu Gminy w tych nowych warunkach
pracy. Dziękuję za inicjatywę i uparte
dążenie do celu. Niech praca przynosi wymierne efekty dla społeczeństwa
i całego województwa, świecąc przykładem skuteczności i sukcesu”. Jerzy
Wawszczak, Wojewoda Płocki
„Gratuluję konsekwencji w dążeniu
do osiągnięcia konstruktywnego celu.
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Życzę dalszej owocnej pracy na rzecz
wspólnoty gminnej”. Jakub L. Chmielewski, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego
***
Gmina Słupno inwestuje:
• budowa oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji w Słupnie,
• dokończenie budowy stacji wodociągowej w Słupnie,
• przebudowa mostu w Mijakowie,
• kontynuacja prac budowlanych w budynku gminnym,
• budowa gazociągu w Nowym Gulczewie,
• położenie asfaltu na drogach gminnych w Szeligach i Barcikowie,
• remont remizy OSP Miszewko.

1993
Inwestycji ciąg dalszy:
• kontynuacja budowy oczyszczalni
ścieków w Słupnie,
• dokończenie prac budowlanych w budynku gminnym – zostają w nim uruchomione ośrodek zdrowia i apteka,
• remont remizy OSP w Mirosławiu,
• budowa dróg asfaltowych w Barcikowie, Słupnie na ul. Krzelewo i w Borowiczkach Pieńkach,
• budowa stacji wodociągowej w Gulczewie,
• budowa studni głębinowej w Mijakowie i w Słupnie na ul. Krzelewo wraz
z punktami czerpalnymi,
• dokończenie budowy wodociągu i kanalizacji w Słupnie.

1994
19 czerwca odbywają się wybory samorządowe. Na kolejną kadencję wójtem zostaje Stefan Jakubowski. A przewodniczącym Rady Gminy – Andrzej
Chrzanowski.
***
Inwestycje:
• położenie asfaltu na drogach gminnych w Ramutowie i Cekanowie,
• założenie wodociągów w Cekanowie,
Nowym Gulczewie i Piotrowie,
• generalny remont szkoły w Liszynie,
• oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Słupnie, stacji wodociągowej
w Gulczewie,
• remont remizy OSP Cekanowo i Słupno.

1995
Województwo płockie ma 500 lat.
W uroczystości przy pomniku 20 stra-

conych przez hitlerówców mieszkańców
Słupna i okolic biorą udział władze samorządowe Gminy, sołtysi, zaproszeni
goście, mieszkańcy. Z tej okazji zostaje
oddana do użytku nowa droga prowadząca do pomnika. Części liturgicznej przewodniczy ks. dr Marek Zawadzki, wstęgę
uroczyście przecięli: Henryk Janczewski
(dyrektor PERN „Przyjaźń”), Zenon Kijuć (pełnomocnik PERN „Przyjaźń”),
Michał Boszko (Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego)
i Czesław Krakowski (senator RP).
***
Inwestycje:
• położenie asfaltu na drodze Słupno
– Wykowo,
• wykup działki pod budowę nowej
szkoły w Święcieńcu,
• budowa wodociągów w Mirosławiu,
Gulczewie Starym i Miszewku Strzałkowskim,
• odnowienie płyty pamiątkowej z nazwiskami mieszkańców Słupna i okolicznych miejscowości, którzy zostali
rozstrzelani przez hitlerowców
• utwardzenie ulicy, Kościelnej, Handlowej i Modrzewiowej
• rozbudowa wodociągu w Słupnie
na nowo powstających ulicach
• rozpoczęcie budowy przepompowni
w Słupnie.

1996
Inwestycje:
• budowa drogi asfaltowej Słupno – Liszyno i Mijakowo – Barcikowo,
• rozpoczęcie budowy nowej szkoły
w Święcieńcu,
• przejęcie administrowania i utrzymania szkół,
• budowa wodociągu Słupno – Krzelewo,
• budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni Słupno – Krzelewo

1997
Inwestycje:
• kontynuacja budowy szkoły w Święcieńcu,
• modernizacja centralnego ogrzewania
w szkole w Słupnie,
• założenie sieci wodociągowej w Liszynie,
• budowa stacji wodociągowej w Mijakowie,
• położenie asfaltu w Cekanowie – Kolonii,
• partycypacja w budowie sieci telefonicznej w Bielinie, Rydzynie i Borowiczkach Pieńkach,
• położenie asfaltu w Miszewku Stefa-

ny, Mirosławiu Piotrowo i Rydzynie,
• rozpoczęcie budowy gazociągu do
Słupna przez Cekanowo,

1998
18 czerwca - Rada Gminy zatwierdza
nowy herb Słupna.
***
11 października – wybory samorządowe. Stefan Jakubowski – wójtem po raz
trzeci. Andrzej Chrzanowski – przewodniczącym Rady Gminy – po raz drugi.
***
Inwestycje:
• budowa garaży dla OSP Cekanowo,
• budowa drogi asfaltowej Borowiczki
Pieńki, Liszyno,
• kontynuacja budowa szkoły w Święcieńcu,
• modernizacja budynku przedszkola
w Wykowie,
• asfaltowanie ulic: Modrzewiowej
i Kościelnej w Słupnie
***
Za całokształt prac inwestycyjnych gmina zostaje umieszczona na liście liderów
inwestycji samorządowych – tzw. „Złota Setka Samorządów” – na pozycji 84.

1999
Gmina awansuje na liście „Złotej Setki
Samorządów” – plasuje się na 40. miejscu.
***
Inwestycje:
• oddanie do użytku nowej Szkoły Podstawowej w Święcieńcu,
• założenie Gimnazjum w Liszynie,
• budowa wodociągu w Mijakowie, Ramutowie i Święcieńcu,

2000
39. miejsce na liście „Złotej Setki Samorządów”.
***
Inwestycje:
• budowa drogi asfaltowej w Nowym
Gulczewie,
• odnowienie drogi asfaltowej: Borowiczki – Bielino – Liszyno,
• remont remizy OSP Cekanowo,
• odnowienie pomnika 20 straconych
w Słupnie,
• rozpoczęcie budowy nowej szkoły
w Słupnie,
• wykonanie wodociągu we wsi Wykowo oraz na nowo powstających osiedlach w Słupnie i Cekanowie,
• wykonanie sieci gazowej we wsi Bo-
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rowiczki Pieńki oraz na ponadtrzykilometrowym odcinku Cekanowo
– Słupno,
• modernizacja szkoły w Mirosławiu.

2001
Inwestycje:
• kontynuacja budowy nowej szkoły
w Słupnie,
• położenie asfaltu na ul. Młynarskiej
w Słupnie,
• budowa wodociągu w Barcikowie.
***
Prezes Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Eugeniusz
Pstrągowski powołuje Orkiestrę Dętą.
***
19 sierpnia, Bielino – ponowne odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci 19
bohaterów poległych w obronie Ojczyzny w 1920 r. (ufundowaną w 1930 r.
przed zniszczeniem przez hitlerowców
uratowała ją nieznana dziś osoba, po
wielu latach tablica została odnaleziona w schowku kościoła w Imielnicy).
W uroczystości biorą udział m.in.: Jadwiga Zakrzewska z Ministerstwa
Obrony Narodowej, minister w Urzędzie Rady Ministrów Mirosław Koźlakiewicz, Starosta Płocki Michał Boszko
i przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Wiśniewski, przedstawiciele Urzędu
Miasta Płock, parlamentarzyści Ziemi
Płockiej, Marszałka Senatu RP reprezentuje senator Ligia Urniaż-Grabowska. Szczególnie wzruszająca jest obecność Adama Pankowskiego, uczestnika
walk w 1920 r.
Marek Siwiec, Sekretarz Stanu i Szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pisze: „Odsłonięcie tablicy poświęconej bohaterom walk toczonych
w 1920 r. jest wymownym dowodem
Waszej – mieszkańcy wsi Bielino i całej Gminy Słupno – pamięci. Jest również znakomitą lekcją historii. Wierzę,
że będziecie dbać o płytę pamiątkową,
a szczególną opieką otoczycie żyjących
wśród Was weteranów walk o niepodległość naszej Ojczyzny”.

2002
Najważniejszym wydarzeniem jest – 11
października – poświęcenie i oddanie
do użytku Szkoły Podstawowej w Słupnie (132 uczniów); do nowego budynku
przeniesione zostaje również gimnazjum
(142 uczniów). W uroczystości biorą
udział bp Roman Marcinkowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Starosta Płocki Michał
Boszko, przedstawiciele Mazowiec-

kiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Edukacji i Sportu, Kuratorium
Oświaty. Szkole podstawowej zostaje
nadane imię abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, pierwszym dyrektorem
zostaje Bogumiła Ogrodowczyk.
***
Od Centrum Badań Regionalnych
i dziennika „Rzeczpospolita” Gmina Słupno otrzymuje Dyplom Mistrza
Zrównoważonego Rozwoju.
***
24 października mija 10 lat istnienia
Urzędu Gminy w Słupnie.
***
27 października – wybory samorządowe. Po raz pierwszy oprócz Rady Gminy mieszkańcy wybierają w elekcji bezpośredniej wójta Gminy. Startuje dwóch
kandydatów – Stefan Jakubowski zdobywa 79 proc. głosów. Po raz trzeci (!)
przewodniczącym Rady Gminy zostaje
Andrzej Chrzanowski. Za najważniejsze zadanie uznają dokończenie budowy
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Słupnie i przyspieszenie realizacji infrastruktury technicznej w Gminie.
***
Inwestycje:
• budowa wodociągu na nowych osiedlach w Cekanowie i Nowym Gulczewie,
• przekładka części starego wodociągu
w Bielinie,
• modernizacja kolektora odpływowego
z oczyszczalni ścieków w Słupnie,
• modernizacja drogi powiatowej do
Rydzyna
• wykonanie oświetlenia ulicznego
w Rydzynie (I etap),
• doposażenie szkół podstawowych
i gimnazjum (zakup komputerów)

7
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czewie, Cekanowie i Liszynie,
• budowa przekładki sieci wodociągowej w Bielinie,
• budowa sieci odwadniającej grunty
w Nowym Gulczewie,
• budowa dróg osiedlowych w Słupnie
i Cekanowie,
• budowa drogi Szeligi – Barcikowo,
• budowa drogi – ul. Kasztanowa,
• zakup kontenera z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską w Rydzynie,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Słupnie w ul. Klonowej,
• wybudowanie 137 punktów oświetlenia ulicznego,
• remont budynków Urzędu Gminy
i Komisariatu Policji,
• budowa przepompowni wody w Cekanowie,
• budowa sieci gazowej w Cekanowie
w ul. Jodłowej,
• opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Słupnie,
• komputeryzacja Urzędu Gminy, szkół
podstawowych i gimnazjum.

2004
23 kwietnia – Obchody Dnia Ziemi
w Słupnie. Uroczystość zorganizowana
przez szkoły oraz Gminę.
***
16-18 czerwca – na terenie Gminy przebywa 6–osobowa delegacja Rejonu
Sławskiego Obwodu Kaliningradzkiego. Goście zapoznają się z działalnością
Rady Gminy i Urzędu Gminy, składają
wizytę we wszystkich szkołach.

2003
28 marca – powołanie 35-osobowej
Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej
w Słupnie, dla której stroje i instrumenty
zakupiła Rada Gminy.
***
W październiku zostaje oddana do użytku nowa hala sportowa przy Szkole
Podstawowej w Słupnie. W uroczystości biorą udział przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych, gminnych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy.
***
Inwestycje:
• zakończenie budowy szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Słupnie,
• budowa wodociągów w Nowym Gul-

80 lat OSP Gulczewo. Poczty sztandarowe
z terenu Gminy
***
Sierpień – 80 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej Gulczewo. Obchody rozpo-
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czynają się mszą św. polową celebrowaną przez ks. Ryszarda Paradowskiego. OSP otrzymuje ocalały z wojennej
zawieruchy i odrestaurowany sztandar
z 1934 r. W uroczystości biorą udział:
Starosta Płocki Michał Boszko, Wójt
Gminy Słupno Stefan Jakubowski, Hilary Januszczyk – Komendant Państwowej
Miejskiej Straży Pożarnej w Płocku.

80 lat OSP Gulczewo. Przedstawiciele
władz przed wręczeniem sztrandaru
***
11 września - 40-lecie lat Szkoły Podstawowej w Liszynie – najmniejszej placówki oświatowej w Gminie Słupno. Od
25 lat kieruje nią dyrektor Anna Warda, która tym razem łączy wysiłki Rady
Pedagogicznej, uczniów i rodziców, by
przypomnieć historię szkoły i podkreślić jej znaczenie w życiu społeczności
lokalnej. Do uświetnienia tego ważnego
wydarzenia przyczynia się również samorząd Gminy Słupno, który finansuje
wymianę pokrycia dachowego, schodów
i chodników oraz odnowienie elewacji.
15 grudnia – otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.
Od poniedziałku do piątku w zajęciach
uczestniczy 30 osób. Otwarto dla nich
pracownie: artystyczną, usprawnienia
ruchowego, rzeźby, stolarską, krawiecką
i kulinarną. Do dyspozycji uczestników
są psycholog, doradcy zawodowi oraz
pracownik socjalny. Placówka powstała
w wyremontowanym budynku po byłej
szkole podstawowej w Słupnie. Wśród
zaproszonych gości są: Starosta Płocki
Michał Boszko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Natalia
Kalinowska – Witek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego Halina Lipke.
***
Inwestycje:
• budowa dróg asfaltowych w Starym
Gulczewie, Samborzu i Ramutowie,
• budowa dróg osiedlowych w Słupnie,
Cekanowie i Nowym Gulczewie,
• budowa wodociągów na osiedlu
mieszkaniowym w Cekanowie, Nowym Gulczewie i Słupnie,

• odwodnienie gruntów w Mirosławiu
i Starym Gulczewie,
• rozbudowa stacji wodociągowej
w Słupnie,
• budowa mostu na rzece Słupiance
w Miszewku Strzałkowskim,
• budowa ogrodzenia remizy OSP
w Święcieńcu,
• remont starej szkoły w Słupnie z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• oddanie do użytku stołówki w Szkole
Podstawowej w Słupnie (zakup wyposażenia),
• remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie,
• budowa kanalizacji na osiedlu w Cekanowie,
• budowa oświetlenia ulicznego na
gminnych osiedlach mieszkaniowych,
• budowa sieci gazowej w Nowym Gulczewie,
• budowa chodnika prowadzącego do
szkoły w Święcieńcu
• budowa chodnika w Słupnie - ul. Warszawska,
• zakup gruntu i kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Borowiczkach Pieńkach.

zajmuje zaszczytne piąte miejsce i zostaje nagrodzona podczas uroczystości
na Zamku Królewskim w Warszawie.

2005 Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wójt Stefan Jakubowski i Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Chrzanowski czyta ją
dzieciom w przedszkolu samorządowym
w Słupnie

***
21 sierpnia na terenie szkoły podstawowej w Słupnie odbywa się VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Rywalizuje sześć reprezentacji, którym jury
przyznaje równorzędne nagrody.
***
24 – 27 sierpnia – wizyta w Odessie
i Teodasji. Mając na względzie międzynarodową obustronną współpracę
pomiędzy Gminą Słupno i Osiedlem
Primorskoje Autonomicznej Republiki Krymu, władze obydwu regionów
podpisują list intencyjny będący zapowiedzią i początkiem wzajemnych stosunków w zakresie przedsiębiorczości,
nauki i kultury.
***
Ważnym wydarzeniem w Gminie Słupno jest nadanie imienia Gimnazjum
w Słupnie; jego patronem zostaje
Krzysztof Kamil Baczyński. Tę uroczystość swą obecnością uświetniają przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych. Najwięcej emocji wzbudza
wizyta uczestnika Powstania Listopadowego, który w kilku zdaniach nakreśla
tragizm wydarzeń sprzed lat.

***
Lipiec - Centrum Badań Regionalnych
publikuje listę gmin i miast mogących się
pochwalić inwestycjami. Gmina Słupno

***
Inwestycje:
• budowa wodociągu w Nowym Gulczewie, Starym Gulczewie, Cekanowie, Liszynie i Słupnie,

2005
Wiosenna akcja „Cała Polska Czyta
Dzieciom” - Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski i Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Chrzanowski czytają
maluchom z Samorządowego Przedszkola w Słupnie ich ulubione bajki
i wiersze.
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• budowa dróg asfaltowych w Cekanowie, Borowiczkach Pieńkach i Słupnie,
• budowa oświetlenia ulicznego na
gminnych osiedlach mieszkaniowych,
• budowa sieci gazowej z przyłączem
w Nowym Gulczewie
• budowa sieci gazowej w budynku
GOPS w Słupnie,
• budowa sieci kanalizacyjnej w Nowym Gulczewie, Cekanowie i Słupnie,
• budowa chodników w Borowiczkach
Pieńkach i Słupnie.

2006
12 czerwca - uroczystość posadzenia
„Dębu Papieskiego” (certyfikat Dębu
nr 183) przy kościele w Słupnie - dla
upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Gościem uroczystości
jest Biskup Płocki Stanisław Wielgus.
***
12 listopada – Stefan Jakubowski ponownie wójtem Gminy. Przewodniczącą
Rady Gminy zostaje Elżbieta Kuchta.
Inwestycje:
• budowa kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, Słupnie oraz Nowym Gulczewie,
• budowa sieci wodociągowej w Nowym Gulczewie, Cekanowie, Słupnie,
Liszynie i Borowiczkach Pieńkach,
• budowa wraz z przebudową dróg
w Cekanowie, Rydzynie, Miszewku
Stefany oraz w Słupnie,

kowskim oraz rozpoczęcie budowy
ciągu pieszo-rowerowego w Słupnie,
•
b u d o w a
oświetlenia ulicznego w Słupnie, Cekanowie, Nowym
Gulczewie, Liszynie, Borowiczkach
Pieńkach, Mijakowie i Samborzu,
•
rozbudowa
wraz z przebudową
Stacji Uzdatniania
Posadzenie drzewka przez Biskupa Płockiego prof. Stanisława
Wody w Gulczewie
WIelgusa
i Bielinie,
•
rozbudowa
Szkoły
Podstawowej
• budowa chodników w Słupnie, Boroi
Gimnazjum
w
Słupnie.
wiczkach Pieńkach, Miszewku Strzał-

Zakończenie kadencji 2002-2006

2007 – 2010 - ...
28 września 2007 – na terenie PERN
„Przyjaźń” S.A. w Miszewku Strzałkowskim miały miejsce największe
w Polsce ćwiczenia przeciwpożarowe. W przedsięwzięcu wzięło udział

9 Głos Słupna

150 ratowników PERN „PRZYJAŹŃ”
S.A. oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Swój udział w tym przedsięwzięciu miał również Urząd Gminy
w Słupnie.

80-lecie istnienia Szkoły Podstawowej
w Słupnie

18 grudnia 2007 - 80-lat Szkoły Podstawowej w Słupnie
***
7 września 2008 - Gmina Słupno organizatorem X Dożynek Powiatowych pod
honorowym patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego i Jacka Kozłowskiego Wojewody
Mazowieckiego
***
31 sierpnia 2009 - Gmina Słupno wyróżniona - jako jedyna reprezentowała
powiat płocki na XI Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Siedlcach.
Druga delegacja w tym samym dniu reprezentowała naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w Łącku.
***
9 maja 2010 – uroczystości z okazji Dnia
Strażaka oraz poświęcenie samochodu
pożarniczego ufundowanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu

Głos Słupna
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2009 Dożynki Powiatowe w Słupnie. Od lewej: Stefan Jakbowski Wójt Gminy Słupno, Michał Boszko Starosta Płocki, Adam
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Andrzej
Dwojnych ówczesny kierownik Płockiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkigo

Kanalizacja
sanitarna

Na koniec roku 2009 łącznie wybudowano i oddano do użytku 46,5 km sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Słupno. Obecnie z kanalizacji sanitarnej
mogą korzystać mieszkańcy Słupna, Cekanowa i Nowego Gulczewa.
Jedną z większych inwestycji w ostatnich latach była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie
współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.1 – Obszary wiejskie.
Całkowita wartość projektu wynosiła
4 365 734,96 zł, kwota dofinansowania 3 121 825,42 zł. W ramach zadania wybudowano 12 344,50 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Po ogłoszeniu w 2007 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet
IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno–ściekowa, Gmina złożyła stosowne dokumenty i rozpoczęła
realizację n/w zadań:
„Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”.

2009 Biskup Piotr Libera święci wieniec Gminy Słupno.

fot. Tomasz Niesłuchowski

„Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, Gmina Słupno”.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Słupnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do
Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie”.
Rozbudowujący się wciąż układ sieci
kanalizacji sanitarnej pociągnął za sobą
konieczność rozbudowy działającej na
terenie Gminy oczyszczalni ścieków.
Zmodernizowana i rozbudowana stacja
uzyska przepustowość 1640 m sześc.
na godz.

Wodociągi
Na koniec 2009 r. łącznie wybudowano i oddano do użytku 132,5 km sieci
wodociągowej na terenie Gminy Słupno. Zaopatrzone w wodę są wszystkie
miejscowości. W wyniku dynamicznego
rozwoju Gminy i powstających osiedli
mieszkaniowych, zarówno sieci wodociągowe jak i kanalizacyjne podlegają
ciągłej rozbudowie.
Znaczną część środków Gmina przeznacza na remonty i modernizacje Stacji
Uzdatniania Wody w Słupnie, Mijakowie, Gulczewie i Bielinie.

Drogi, chodniki

Systematycznie poszerzana i modernizowana jest sieć dróg. Niemal wszystkie

2009 Sied
Płocki. W

drogi mają nawierzchnię utwardzoną.
Wraz z rozbudową osiedli mieszkaniowych powstają kolejne odcinki ulic wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Główne źródło finansowania stanowi
budżet Gminy oraz środki pozyskiwane
z funduszy zewnętrznych (SAPARD,
FOGR, UE).
Do końca roku 2010 zakończone zostaną n/w inwestycje drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1.
Infrastruktura drogowa:
„Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”.
Podpisano umowę o dofinansowanie
projektu, przy czym całkowita wartość
projektu wynosi 6 719 707,83 zł, natomiast wkład Unii Europejskiej – 85%, tj.
5 711 751,65 zł.
„Budowa ul. Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie, budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz
Lazurowej i Poziomkowej w Cekanowie, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej
w Cekanowie wraz z infrastrukturą”.
Podpisano umowę o dofinansowanie
projektu, przy czym całkowita wartość
projektu wynosi 6 312 577,77 zł, natomiast wkład Unii Europejskiej – 85%,
tj. 5 365 691,10 zł.
Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców równocześnie z drogami bu-
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dlce. Delegacja z Gminy Słupno reprezentująca Powiat
tle przedstawiciele Powiatu Płońskiego

dowane są chodniki i ścieżki pieszo–rowerowe. Ścieżki budowane są
przy głównych szlakach komunikacyjnych na terenie Gminy. Na realizację oczekuje budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr
2952W na odcinku od drogi krajowej
nr 62 do ul. Klonowej w Słupnie wraz
z remontem nawierzchni ulicy. Przedsięwzięcie planowana jest wspólnie z Za-

Uroczyste przecięcie
wstęgi na ufundowanym
samochodzie strażackim dla
OSP Święcieniec. Na zdjęciu
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta i Starosta
Płocki Michał Boszko.

11 Głos Słupna

Podczas poświęcenia samochodu OSP Święcieniec.
Od lewej dh Witold Cybulski, proboszcz parafii
w Święcieńcu i Waldemar Obrębski i Wójt Gminy
Słupno Stefan Jakubowski.

rządem Dróg Powiatowych w Płocku.
Gmina wraz z budową nowych ulic realizuje oświetlenie uliczne oraz uzupełnia brakujące na istniejących drogach.
Władze samorządowe podczas 20-letniego istnienia samorządu bardzo dużo
inwestowały w edukację. Wybudowano,
a później rozbudowano Szkołę Podsta-

wową i Gimnazjum w Słupnie. Jest to
największa i najbardziej nowoczesna
placówka oświatowa w Gminie. Wybudowana została również Szkoła Podstawowa w Święcieńcu. Baza lokalowa
szkół to nowoczesne obiekty, bardzo
dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce
dydaktyczne. Stanowią one dziś dumę

Głos Słupna
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i wizytówkę Gminy, a nade wszystko
gwarantują wysoki poziom kształcenia.
Ponadto w Słupnie działa przedszkole samorządowe, do którego uczęszcza coraz
większa liczba dzieci. Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i przybywających mieszkańców Gmina rozpoczęła budowę nowego
przedszkola w Słupnie. Został złożony
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju
kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. – Infrastruktura służąca edukacji.
Do przedszkola uczęszczać będzie 100
dzieci z terenu Gminy Słupno. Duże
przeszklenia budynku sprawią, że
przedszkole będzie jasne i przyjazne.
Przyjęte rozwiązania architektoniczne sprawią, że obiekt będzie wykorzystywany po godzinach pracy placówki.
Będą w nim działać kółka plastyczne,
a przyjęte rozwiązania zapewniają odpowiednie warunki do nauczania dzieci
niepełnosprawnych, a także do korzystania z istniejącej infrastruktury.
Duża sala pozwoli na organizowanie
ogólnodostępnych imprez dla dzieci
– koncertów muzycznych, choinek, dni
dziecka itp. W sali ćwiczeń prowadzona
będzie rytmika, a dzieci wiejskie będą
mogły uczestniczyć w kółku plastycznym oraz korzystać z przedszkolnego
placu zabaw.
Zaprojektowana zieleń stworzy doskonałą barierę oddzielającą teren zabaw od
otoczenia.
Na terenie Gminy funkcjonuje osiem

świetlic wiejskich. Obecnie w celu integrowania społeczności lokalnej trwa budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie.
Budowa tej świetlicy współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej. Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
na kwotę 390 368 zł.
Prężnie i nieprzerwanie od 1957 r. dzia-

ła Gminna Biblioteka Publiczna. Posiada ona ponad 15 tysięcy woluminów,
z których korzysta około tysiąca czytelników. W 2005 r. placówka otrzymała
bardzo wygodny, obszerny i funkcjonalny budynek.
W 2005 r. wyremontowany został budynek po Szkole Podstawowej w Słupnie
i przystosowany dla potrzeb Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy. GOPS
w Słupnie jest wielozadaniowym centrum integracji i aktywności społecznej. Istotną rolę odgrywa Środowiskowy
Dom Samopomocy, gdzie wiele osób
bierze udział w różnorodnych zajęciach.
Samorząd gminny podjął w ubiegłych
latach decyzję o budowie nowego budynku socjalnego, w którym mieszkania przeznaczone będą dla rodzin najbardziej potrzebujących. Planuje się, że
zostanie on przekazany do użytkowania
w III kwartale 2010 r.
Planowana jest również inwestycja
pn.: „Budowa boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu »Moje boisko - Orlik
2012« oraz budowa boiska piłkarskiego
w Miszewku Strzałkowskim”.
Emilia Adamkowska,
Iwona Bodal
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Słupno, jedna z dwóch gmin w powiecie płockim
z planem zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Wiąże
zarówno organy gminy i instytucje publiczne, jak i obywateli. Jesteśmy jedną
z niewielu gmin, która posiada dla całego obszaru swego terytorium miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie ww. planu w 2006 roku
przyczyniło się do usprawnienia procesu
inwestycyjnego w naszej gminie.
Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady
ochrony środowiska, przyrody, ustala
przeznaczenie poszczególnych terenów,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania terenu są podstawą do wydawania pozwoleń na budowę, z pominięciem długotrwałego etapu
uzyskiwania warunków zabudowy. Plan
wyznaczył nowe tereny budowlane zarówno dla zabudowy mieszkaniowej,
usługowej, jak i produkcyjnej.

Zabudowa mieszkaniowa została
zlokalizowana głównie w Słupnie, Cekanowie, Liszynie i Borowiczkach Pieńkach. Tereny o preferowanej funkcji
produkcyjno-usługowej są wyznaczone
w Mirosławiu, Starym Gulczewie i Cekanowie.
Ze względu na położenie, ukształtowanie terenu i inne warunki sprzyjające procesowi inwestycyjnemu grunty te
cieszą się dużym zainteresowaniem. Powstają nowe miejsca pracy.
Nasze zaangażowanie w rozwój budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej mu infrastruktury zyskuje
uznanie coraz większej liczby nowych
mieszkańców. Tendencja ta utrzymuje
się nadal. Rada Gminy w Słupnie podjęła uchwały o przystąpieniu do kolejnych
zmian planu pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Ponadto jesteśmy w trakcie opracowania zmiany planu dla terenu ok.
130,0 ha byłego PGR Gulczewo, który położony jest w sąsiedztwie 150,0 –

hektarowego osiedla w Nowym Gulczewie oraz przy drodze krajowej
nr 62 Płock – Warszawa.
Na tym terenie planowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna, usługowa, produkcyjna, składów i magazynów, z możliwością lokalizacji obiektów handlowych wielkogabarytowych.
Plan przewiduje również poszerzenie istniejącej drogi krajowej z ewentualną zajezdnią tramwajową (inwestycja gminy Płock). W północnej
części tego terenu planujemy stworzyć kompleks sportowo-rekreacyjny
na pow. ok. 6,0 ha., który będzie jednym z obiektów Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza.
Do miejscowego planu wprowadziliśmy również rezerwę terenu dla
projektowanej obwodnicy Płocka,
której realizacja rozwiąże problemy
komunikacyjne miasta Płocka i gminy
Słupno.
Danuta Gierwatowska

Na czele Rady
Gminy Słupno
ROMUALD
WOŹNIAK,
Przewodniczący Rady Gminy
Słupno pierwszej
kadencji
(1990–1994):
- 1990, 1991... to
były szalenie trudne, bo pionierskie lata
nowych samorządów w wolnej Polsce.
Dzięki Panu Bogu oraz pracy zarządu
Gminy, radnych pierwszej i kolejnych

kadencji udało nam się - i to chyba całkiem rozsądnie – wszystko poukładać.
Mamy wodę, gaz, chodniki, czyli to, co
cechuje cywilizowany świat. Raduje
mnie też, że zmieniły się stosunki międzyludzkie. Po 1990 r. założyliśmy sobie, że musi być inaczej niż wcześniej
– dla mnie, moich współpracowników
i naszych następców, liczył się i liczy człowiek – to jego sprawy są najważniejsze
i powinny być załatwione przez jego
przedstawicieli, a on sam potrakto-

wany z wielką kulturą. Boleję nad
tym, że i u nas też podupada rolnictwo, trudno znaleźć rolnika, od którego można kupić świeże jaja, mleko. Cóż, coś za coś... To cena, jaką
płacimy za rozwój techniki, postęp.
I jeszcze jedno: to naprawdę ciekawe, że przez tyle kadencji mamy
tylko jednego wójta. Nie słyszałem
o podobnej sytuacji w jakiejś innej
gminie.

ELŻBIETA KUCHTA,
Przewodnicząca Rady Gminy Słupno piątej
kadencji
(2006-2010):
- 20 lat trudno
zmieścić w tak krótkiej wypowiedzi.
W Gminie Słupno przede wszystkim
przybyło mieszkańców - tych zameldowanych jest o około 50 proc. więcej niż
20 lat temu. Dzięki przemianom mogli-

śmy jako Rada Gminy zająć się budową całej infrastruktury, której wcześniej
w ogóle nie było. Pierwszy wodociąg został wybudowany w Słupnie przy udziale mieszkańców, teraz cała Gmina jest
już zwodociągowana. Na bieżąco woda
jest doprowadzana do nowo wybudowanych osiedli i domostw. Przystępujemy do budowy kanalizacji na południowych terenach Gminy (centralna część
jest już skanalizowana). Pozostają jeszcze tereny północne, typowo rolnicze.
Wybudowaliśmy dwie szkoły z halami

sportowymi, wiele kilometrów dróg
asfaltowych, ulic wraz z chodnikami. Budujemy na bieżąco oświetlenie
uliczne, w tej chwili powstają przedszkole i dom socjalny. Zyskaliśmy
wiele, ponieważ mogliśmy jako Rada
Gminy uchwalać budżet i realizować
go według potrzeb mieszkańców.
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć
w tych przemianach przez wszystkie
lata, patrzę na nie z satysfakcją. Serce mi się raduje, że mogłam zostawić
w nich cząstkę siebie.
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ANDRZEJ CHRZANOWSKI,
Przewodniczący Rady Gminy Słupno trzech kadencji (1994–1998,
1998–2002, 2002–2006):
- Gmina zmieniła się tak bardzo,
jak bardzo zmieniło się życie po
1990 r. Wszyscy obserwowaliśmy
jej dynamiczny rozwój. Z podmiejskiej gminy typowo rolniczej przekształciła się w usługowo–przemysłową.

Powstały nowe firmy, cieszy
mnie, że znalazło w nich pracę wielu
naszych młodych mieszkańców. Widzimy, jak przeprowadza się tu coraz
więcej ludzi, jak rozrastają się osiedla. To dla nas powód do dumy.
Nie mam wątpliwości, że Słupno
wykorzystało swoje pięć minut w historii naszego kraju.

Wujek,

kiedy idziemy na trening?
Słyszeliście o tym? Andrzej Chrzanowski, propagator zdrowego stylu życia i organizator imprez w ramach
akcji „Polska Biega” w Słupnie, jest jednym z bohaterów książki „Biegaj z nami”. Oto fragment:
„Jesień 2008. Andrzej przygotuje
się do poznańskiego maratonu. Chudnie
10 kg! Jest na językach całej wsi. – Czy
taki chuderlak poradzi sobie na gospodarce? – pytają sąsiedzi. Nic dziwnego,
że rodzina wysyła go na badania. Dla
świętego spokoju się godzi. Dostaje kwity, że zdrów jak ryba.
(...) Że był sportowcem, przypomniał
sobie pięć lat temu, gdy postanowił bieganiem odjąć sobie kilogramów i lat.
W młodości trenował na poważnie średnie dystanse. Był nawet powołany do kadry. Wtedy biegał po zmroku, bo zdarzało się, że ludzie na jego widok pukali się
w czoło. Dziś nikt już się nie dziwi.
Kiedy zdecydował się na udział w akcji »Polska biega nawet maraton«, jego
dzieci kiwały porozumiewawczo głową:
za kilka dni pod byle pretekstem zalegnie

na kanapie. Jednak Andrzej biegał i biegał. Po jego stronie stanęły wnuki. Natalia nakładała mu na talerz mikroskopijny
kawałeczek ciasta, mówiąc: »Dziadku, ty
teraz nie możesz jeść słodyczy«.
Ten pierwszy maraton w Poznaniu
przebiegł w czasie 4:09. Miało być poniżej 4 godzin, ale na 30. km napotkał
ścianę. Półtora kilometra przed metą mobilizował go syn, próbował z nim biec.
– I odpadł! Nie wytrzymał mojego tempa na finiszu, po przebiegnięciu ponad
40 km! – Andrzej nie kryje dumy.
Teraz dwaj nastoletni kuzyni dzwonią
do niego i pytają: »Wujek, kiedy idziemy
na trening?«. Ale dogonić będzie go coraz trudniej. Maraton w Krakowie przebiegł w 4:04, warszawski – 4:02. Na 2010
r. planuje trzy maratony, bo marzy mu się
Korona Maratonów Polskich, czyli pięć

największych biegów zaliczonych w dwa
lata. (...) Kibicuje mu żona. I sama zaczęła
biegać! Gdy on biegł w Krakowie 42 km,
ona pobiegła 4 km. W swojej klasyfikacji
wiekowej była wyżej niż Andrzej!”

Jubileusz
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XX-lecie
Samorządu terytorialnego
Każdy jubileausz skłania do refleksji, do spojrzenia na przebytą drogę, do oceny dokonań które służą dziś i które będę przydatne w przyszłości.
Pierwsze wybory odrodzonych samorządów odbyły się 27 maja 1990 r.
i dla ich upamiętnienia Sejm RP ustanowił dzień 27 Maja dniem Samorządu Terytorialnego.
W pierwszych wyborach w Gminie
Słupno radnymi zostali wybrani:
1. Grzegorz Bojarski – Wykowo,
2. Andrzej Chrzanowski – Mirosław,
3. Witold Cybulski – Ramutowo,
4. Lech Doliński – Nowe Gulczewo,
5. Stanisław Gawłowski – Słupno,
6. Zdzisław Jakubowski – Mijakowo,
7. Krzysztof Karczewski – Słupno
8. Kazimierz Kępczyński – Bielino,
9. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
10. Adam Machowski – Stare Gulczewo,
11. Tadeusz Marszałek – Barcikowo,
12. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
13. Mariola Przybysz – Wykowo,
14. Antoni Pyszko – Cekanowo,
15. Zygmunt Raczyński – Miszewko
Strzałkowskie,
16. Jan Smulewicz – Szeligi,
17. Bogdan Szeligowski – Rydzyno,
18. Romuald Woźniak – Borowiczki
Pieńki,
Przewodniczącym Rady Gminy został
wówczas wybrany Woźniak Romuald.
Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali wybrani:
1. Lech Antczak – Barcikowo,
2. Stanisław Matusiak – Ramutowo,
3. Tadeusz Gretkowski – Sambórz,
4. Antoni Wiewiór – Mijakowo,
5. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
6. Wojciech Jakubowski – Miszewko
Strzałkowskie,
7. Antoni Rajewski – Cekanowo,
8. Teofil Pankowski – Mirosław,
9. Krzysztof Szostek – Stare Gulczewo,
10. Adam Jankowski – Nowe Gulczewo,
11. Ryszard Kaźmierowski – Borowiczki Pieńki,
12. Grzegorz Machowski – Rydzyno,
13. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
14. Wacław Paradowski – Wykowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
16. Tadeusz Krystek – Szeligi,
17. Jan Stefański – Bielino,

Drugie wybory samorządowe odbyły
się 19 czerwca 1994 r.
Na radnych w Gminie Słupno zostali
wybrani:
1. Grzegorz Bojarski – Wykowo,
2. Andrzej Chrzanowski – Mirosław,
3. Witold Cybulski – Ramutowo,
4. Lech Doliński – Nowe Gulczewo,
5. Władysław Warda - Słupno,
6. Jan Grzegrzółka - Sambórz,
7. Edward Jaworski – Słupno
8. Kazimierz Kępczyński – Bielino,
9. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
10. Adam Machowski – Stare Gulczewo,
11. Mieczysław Lisiecki – Barcikowo,
12. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
13. Zygmunt Majewski – Wykowo,
14. Antoni Rajewski – Cekanowo,
15. Marek Pietrzak – Miszewko Strzałkowskie,
16. Jan Stefański – Słupno,
17. Bogdan Szeligowski – Rydzyno,
18. Halina Boruszewska – Borowiczki
Pieńki,
Przewodniczącym Rady Gminy został
wybrany Andrzej Chrzanowski.
Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali wybrani:
1. Lech Antczak – Barcikowo,
2. Stanisław Matusiak – Ramutowo,
3. Tadeusz Gretkowski – Sambórz,
4. Marianna Kędzierska – Mijakowo,
5. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
6. Wojciech Jakubowski – Miszewko
Strzałkowskie,
7. Antoni Rajewski – Cekanowo,
8. Jerzy Jasiński – Mirosław,
9. Wiesława Patora – Stare Gulczewo,
10. Adam Jankowski – Nowe Gulczewo,
11. Ryszard Kaźmierowski – Borowiczki Pieńki,
12. Grzegorz Machowski – Rydzyno,
13. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
14. Wacław Paradowski – Wykowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
16. Tadeusz Krystek – Szeligi,
17. Jan Stefański – Bielino

Trzecie wybory samorządowe odbyły
się 11 października 1998r.
Na radnych w Gminie Słupno zostali
wybrani:
1. Beata Zygmuntowicz – Wykowo,
2. Andrzej Chrzanowski – Mirosław,
3. Witold Cybulski – Ramutowo,
4. Grzegorz Kepczyński – Nowe Gulczewo,
5. Urszula Matczak - Słupno,
6. Jan Grzegrzółka - Sambórz,
7. Zbigniew Olenderek – Słupno
8. Dariusz Kępczyński – Borowiczki
Pieńki,
9. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
10. Adam Machowski – Stare Gulczewo,
11. Lech Antczak – Barcikowo,
12. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
13. Zygmunt Majewski – Wykowo,
14. Antoni Rajewski – Cekanowo,
15. Marek Pietrzak – Miszewko Strzałkowskie,
16. Jan Stefański – Słupno,
17. Bogdan Szeligowski – Rydzyno,
18. Halina Boruszewska – Borowiczki
Pieńki,
Przewodniczącym Rady Gminy został
wybrany Andrzej Chrzanowski.
Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali wybrani:
1. Lech Antczak – Barcikowo,
2. Stanisław Matusiak – Ramutowo,
3. Tadeusz Gretkowski – Sambórz,
4. Mieczysław Chmielewski – Mijakowo,
5. Kazimierz Przybyła – Miszewko
Stefany,
6. Wojciech Jakubowski – Miszewko
Strzałkowskie,
7. Andrzej Ners – Cekanowo,
8. Jerzy Jasiński – Mirosław,
9. Krzysztof Królikowski – Stare Gulczewo,
10. Adam Jankowski – Nowe Gulczewo,
11. Ryszard Kaźmierowski – Borowiczki Pieńki,
12. Grzegorz Machowski – Rydzyno,
13. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
14. Mirosława Grabowska – Wykowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
16. Tadeusz Krystek – Szeligi,
17. Katarzyna Garwacka – Bielino
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Czwarte wybory samorządowe odbyły
się 27 października 2002 r.
Na radnych w Gminie Słupno zostali
wybrani:
1. Dariusz Kępczyński – Borowiczki
Pieńki,
2. Wojciech Szostek – Borowiczki
Pieńki,
3. Stanisława Jaroszewska - Rydzyno,
4. Grzegorz Bojarski – Wykowo,
5. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
6. Marek Cytacki – Barcikowo
7. Jerzy Pęcherzewski – Sambórz,
8. Kazimierz Kuchta – Miszewko Stefany,
9. Zbigniew Dziecinny – Cekanowo,
10. Andrzej Chrzanowski – Mirosław,
11. Jerzy Jarzyna – Nowe Gulczewo,
12. Jadwiga Biernat – Słupno,
13. Marek Kroczewski – Słupno,
14. Witold Cybulski – Ramutowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
Przewodniczącym Rady Gminy został
wybrany Andrzej Chrzanowski.
Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali wybrani:
1. Bożena Grzybowska – Barcikowo,
2. Stanisław Matusiak – Ramutowo,
3. Tadeusz Gretkowski – Sambórz,
4. Mieczysław Chmielewski – Mijakowo,
5. Jan Kosiński – Miszewko Stefany,
6. Wojciech Jakubowski – Miszewko
Strzałkowskie,
7. Andrzej Ners – Cekanowo,
8. Anna Pietrzak – Mirosław,
9. Wojciech Stefański – Stare Gulczewo,
10. Adam Jankowski – Nowe Gulczewo,
11. Marianna Szczypniewska – Borowiczki Pieńki,
12. Grzegorz Machowski – Rydzyno,
13. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
14. Mirosława Grabowska – Wykowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
16. Tadeusz Krystek – Szeligi,
17. Katarzyna Garwacka – Bielino

Piąte wybory samorządowe odbyły się
12 listopada 2006r.
Na radnych w Gminie Słupno zostali
wybrani:
1. Dariusz Kępczyński – Borowiczki
Pieńki,
2. Tomasz Wiktorowski – Borowiczki
Pieńki,
3. Katarzyna Garwacka – Bielino,
4. Zygmunt Majewski – Wykowo,
5. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
6. Mieczysław Lisiecki – Barcikowo
7. Jerzy Pęcherzewski – Sambórz,
8. Piotr Jasiński – Miszewko Strzałkowskie,
9. Zbigniew Dziecinny – Cekanowo,
10. Michał Drajkowski – Mirosław,
11. Lech Doliński – Nowe Gulczewo,
12. Jadwiga Biernat – Słupno,
13. Zbigniew Pielat – Słupno,
14. Witold Cybulski – Ramutowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
Przewodniczącym Rady Gminy został
wybrana Elżbieta Kuchta.
Sołtysami w poszczególnych sołectwach zostali wybrani:
1. Bożena Grzybowska – Barcikowo,
2. Stanisław Matusiak – Ramutowo,
3. Jerzy Gorzycki – Sambórz,
4. Mieczysław Chmielewski – Mijakowo,
5. Jan Kosiński – Miszewko Stefany,
6. Wojciech Jakubowski – Miszewko
Strzałkowskie,
7. Andrzej Ners – Cekanowo,
8. Anna Pietrzak – Mirosław,
9. Wojciech Stefański – Stare Gulczewo,
10. Adam Jankowski – Nowe Gulczewo,
11. Marianna Szczypniewska – Borowiczki Pieńki,
12. Wojciech Bielas – Rydzyno,
13. Elżbieta Kuchta – Liszyno,
14. Mirosława Grabowska – Wykowo,
15. Jan Stefański – Słupno,
16. Tadeusz Krystek – Szeligi,
17. Katarzyna Garwacka – Bielino

21 maja 2010 roku Gmina Słupno będzie świętowała jubileusz XX
– Lecia powstania samorządów terytorialnych. W uroczystej sesji
udział wezmą radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych, Prezes
i komendant OSP oraz kierownik
Posterunku Policji to jest osoby,
które budowały samorządy niezbędnymi decyzjami, wspierały
ideę oraz inicjatywy.
Sesja będzie poświęcona nie
tylko wspomnieniom, podsumowaniom ale będzie okazją do refleksji
nad dniem dzisiejszym.
W trakcie uroczystości najbardziej zasłużonym samorządowcom
zostaną wręczone dyplomy okolicznościowe.

Rada Gminy Słupno kadencji 2006 – 2010. Od
lewej siedzą: Biernat Jadwiga, Kuchta Elżbieta – Przewodnicząca Rady Gminy, Dziecinny
Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy, Majewski Zygmunt, Garwacka Katarzyna.
Stoją od lewej: Stefański Jan, Doliński Lech,
Cybulski Witold, Pęcherzewski Jerzy, Drajkowski Michał, Luśniewska Leonarda - Z-ca Wójta,
Sekretarz Gminy; Jakubowski Stefan – Wójt
Gminy, Pomianowska Wanda – Kierownik Referatu Administracji i Spraw Samorządowych,
Kępczyński Dariusz, Syrkowska Elżbieta –
Skarbnik Gminy, Pielat Zbigniew, Lisiecki Mieczysław, Wiktorowski Tomasz, Jasiński Piotr.
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Nasza oświata

– jaka była,jaka jest

Jubileusz samorządu terytorialnego, tak jak inne jubileusze, skłania do
refleksji i zadumy nad upływem czasu.
Jest też okazją do podjęcia próby popatrzenia wstecz, również na oświatę
w gminie Słupno.
Przedstawiamy jej wizerunek, w bardzo skrótowym zarysie, akcentując to,
co uznajemy za nasze, samorządowe
osiągnięcia minionych dwóch dziesięcioleci.
Okres ten obfitował w niezwykłe wydarzenia, zapisał się radykalnymi zmianami edukacyjnymi.
Początek oświaty samorządowej datuje się właściwie od 1 stycznia 1991 r.
Wtedy to Gmina przejmuje od Kuratora Oświaty prowadzenie trzech jednooddziałowych przedszkoli - w Liszynie,
Słupnie i Wykowie – do których uczęszczało wówczas około 70 dzieci.
Pięć lat później, w styczniu 1996 r.,
na mocy nowych uregulowań prawnych,
Kurator Oświaty przekazuje Gminie publiczne szkoły podstawowe (w Liszynie,
w Słupnie ze Szkołą Filialną w Mirosławiu i w Święcieńcu). We wszystkich
szkołach w naszej gminie uczyło się
wówczas 435 uczniów.
W roku 1999 na mapie oświatowej
gminy pojawia się nowy typ szkoły
– gimnazjum, a dotychczasowe szkoły

podstawowe z klasami I-VIII przekształcone zostają w szkoły z klasami I-VI.
Historia Gimnazjum w Słupnie jest
krótka, ale bogata i ciekawa. Działalność swą gimnazjum rozpoczęło w Liszynie w 1999 r., z liczbą uczniów
w klasie I – 28. Po roku zmienia siedzibę – na okres przejściowy dwóch lat –
zostaje przeniesione do Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, by w roku 2002,
z chwilą oddania do użytku nowego
obiektu szkolnego, znaleźć w Słupnie
stałe miejsce. Nadanie Szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w roku 2005 było niezwykle uroczystym
i podniosłym wydarzeniem, nie tylko na
miarę środowiska lokalnego. To już druga nasza szkoła przyjmuje imię wielkiego Polaka; w roku 2002 patronem Szkoły Podstawowej w Słupnie został abp
Antoni Julian Nowowiejski.
Pierwsze lata oświatowej działalności samorządowej charakteryzuje głęboka troska władz o stworzenie jak najlepszych warunków nauki i pracy placówek
oświatowych.
Już w roku 1992, Przedszkole
w Słupnie mieszczące się dotychczas
w prywatnym budynku o skromnych warunkach, zostaje przeniesione do obecnej siedziby, zlokalizowanej w Urzędzie
Gminy .

Podejmowane są systematyczne
działania na rzecz znaczącej poprawy
bazy lokalowej i dydaktycznej szkół.
W miejsce „kurnej” chaty, w której mieściła się Szkoła Podstawowa w Święcieńcu, w latach 1999-2000 powstaje
nowoczesny obiekt z halą gimnastyczną. Wkrótce zostaje podjęta decyzja
o budowie nowej szkoły w Słupnie
z przeznaczeniem na potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjum. Oddanie obiektu
do użytku następuje w roku 2002. Powstaje przy nim nowoczesna hala sportowa, a w wyniku rozbudowy prowadzonej w kolejnych latach baza wzbogacona
zostaje o dalsze pomieszczenia do nauki
i drugą salę gimnastyczną.
Nowy budynek szkolny pozwala na
uruchomienie stołówki szkolnej, która
przygotowuje posiłki również dla dzieci
przedszkolnych oraz dla uczniów pozostałych szkół, korzystających z bezpłatnych obiadów.

Szkoła w Słupnie
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Potrzebą chwili stało się zlokalizowanie w obiekcie szkolnym trzech oddziałów
Samorządowego Przedszkola w Słupnie. Rosnące z każdym rokiem
zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną i jednoczesna troska władz samo-

nizowana sieć dróg lokalnych w decydującej mierze przyczyniła się do usprawnienia dowozu uczniów do szkół oraz
dzieci pięcio- i sześcioletnich do przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Korzystne zmiany wprowadzano z myślą
o bezpieczeństwie dzieci oraz
skróceniu i ułatwieniu ich drogi z domu do szkoły. O skali zjawiska niech świadczą
liczby: w roku 2001 do szkół

mu szansy na rozwój i edukację dostosowaną do jego możliwości rozwojowych
widoczna jest w dostosowywaniu organizacji pracy szkół ogólnodostępnych
do potrzeb dzieci wymagających szczególnej troski. Przykładem niech będzie
uruchomiony cztery lata temu w Szkole Podstawowej w Słupnie oddział dla
dzieci z autyzmem, co pozwala im na
realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania z jednoczesnym prze-

Stary i nowy budynek
szkoły w Święcieńcu

rządowych o pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, leżą
u podstaw podjęcia kolejnej decyzji
inwestycyjnej – rozpoczęcie budowy
przedszkola w Słupnie, z planowanym
terminem zakończenia realizacji w roku
2011.
W ostatnich latach następuje również znacząca poprawa warunków nauki w Szkole Podstawowej w Liszynie
dzięki przeprowadzonemu kapitalnemu
remontowi.
Dziś z dumą można stwierdzić,
że baza lokalowa naszych szkół to nowoczesne, piękne obiekty, bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, stwarzające warunki do
kształcenia dzieci i młodzieży na wysokim poziomie.
W omawianym okresie podejmowano istotne działania na rzecz racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli. Trwający
wiele lat niż demograficzny zadecydował o likwidacji przedszkoli w Liszynie i w Wykowie. W zamian zapewniono dzieciom opiekę przedszkolną w
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Liszynie,
z jednoczesnym zabezpieczeniem dowozu dzieci przedszkolnych z Wykowa.
W roku 2005 Rada Gminy Słupno podejmuje decyzję o likwidacji Szkoły Filialnej w Mirosławiu.
Aktualnie w gminie funkcjonują trzy
szkoły podstawowe, do których uczęszcza 300 uczniów, a w gimnazjum uczy
się 179 osób.
Przedszkole liczące 5 oddziałów zapewnia opiekę 130 dzieciom. Ponadto
w dwóch oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych objęto wychowaniem przedszkolnym około 30 dzieci.
Systematycznie poszerzana i moder-

w gminie dowożonych było około 70
uczniów, a w bieżącym roku szkolnym
– około 300. Taki wzrost możliwy był
dzięki optymalnemu dostosowywaniu
tras przejazdu autobusów szkolnych do
potrzeb dzieci, zwiększeniu liczby autobusów oraz częściowemu dostosowaniu
rozkładów jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej do organizacji pracy szkół
(Słupno).
Od kilku lat gmina organizuje również dowożenie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych w różnych miejscowościach na terenie naszej gminy, do
szkół w Płocku.
Podczas dowożenia dzieci i młodzież mają zapewnioną opiekę ze strony
doświadczonych opiekunów, sprawujących tę funkcję od kilku lat.
Stosownie do potrzeb uczniów i ich
rodziców, wynikających nie tylko z organizacji dowożenia, w każdej szkole
organizowano w coraz szerszym zakresie zajęcia świetlicowe. W roku 2001
tylko dwie szkoły prowadziły takie zajęcia (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Słupnie) w łącznym wymiarze
25 godz. W bieżącym roku szkolnym
na pracę świetlic szkolnych przeznaczono aż 79 godzin.
Właściwie pojmowana przez samorząd troska o każde dziecko i stwarzanie

bywaniem w domu rodzinnym, a nade
wszystko pozbawia konieczności przebywania w internacie, co ma ogromne
znaczenie dla ich rozwoju.
Inwestowaniem w rozwój dzieci
i młodzieży jest organizowanie przez
szkoły, na bardzo szeroką skalę, zajęć
pozalekcyjnych, przy zabezpieczeniu
na ten cel środków finansowych przez
samorząd. Zajęcia te organizowane są
z myślą o uzdolnionych uczniach, ale
również
mając na uwadze wyrównywanie braków i eliminowanie trudności w nauce
u dzieci z niepowodzeniami szkolnymi.
W porównaniu do lat dziewięćdziesiątych sytuacja zmieniła się radykalnie.
W roku 1996 szkoły nie organizowały zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
ani kół zainteresowań. Obecnie tego
typu zajęcia realizowane są w szkołach
w łącznym wymiarze - 108 godz. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, gdzie
w szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzona jest dodatkowa nauka
dwóch języków obcych. Uczeń uczęszczający do szkoły w naszej gminie ma
możliwość korzystania z bezpłatnej nauki trzech języków zachodnich.
Efektem działalności pracy szkół,
głównie w sferze prowadzonych zajęć
pozalekcyjnych są sukcesy i osiągnięcia

Owiata

Gimnazjum-ściana patrona  
uczniów w różnorodnych konkursach
i zawodach, nawet na skalę ogólnopolską. Udział naszych uczniów w konkursach, obok zmagań o jak najlepszą lokatę, spełnia dodatkową, niebagatelna
rolę – promuje szkołę i Gminę Słupno.
Mając na uwadze zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych, od roku 2005
w szerokim zakresie świadczona jest
dzieciom i młodzieży pomoc o charakterze socjalnym. Nowością w działaniach motywacyjnych było wprowadzenie do praktyki szkolnej stypendiów za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, udzielanych uczniom przez szkoły,
przy zabezpieczeniu na ten cel środków
w budżetach szkół przez gminę oraz nagród Wójta Gminy Słupno dla najlepszego ucznia w szkole, przyznawanych
na zakończenie roku szkolnego.
Nowoczesna oświata to nie tylko
zreformowana struktura organizacyjna, nowe twórcze programy , nowoczesna baza i wyposażenie szkół. To także,
a chyba nawet przede wszystkim wykwalifikowani, kompetentni, ustawicznie doskonalący się nauczyciele oraz
mądrzy, otwarci i nowocześni dyrektorzy – którzy inspirują, zachęcają
i umożliwiają to doskonalenie. To wreszcie samorząd, a w nim sprzymierzeńcy
szkoły, którzy chcą i mogą wspierać
nauczycieli
i dyrektorów
w rozwiązywaniu kwestii organizacyjnych, finansowych, dydaktycznych
i wychowawczych
Z pewnością można stwierdzić, że
oświata w Słupnie takich nauczycieli,
takich dyrektorów i takich sojuszników
posiada. To daje gwarancję na powodzenie w dalszej realizacji zadań edukacyjnych naszej gminy.
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Pomoc Społeczna

w Gminie Słupno

Lata dziewięćdziesiąte związane z okresem budowy systemu demokratycznego to czas jednych z największych zmian jakie zaszły w historii Polski w czasie ostatnich dziesięcioleci. Historycy, politycy, badacze czy też działacze samorządowi wymieniają szereg pozytywnych
aspektów związanych z transformacją ustrojową. Niestety, przemiany
te nie były i nie są wolne od negatywnych skutków, jakie dotknęły
zmieniające się społeczeństwo. Pojawiły się nowe, bądź nasiliły się
istniejące problemy społeczne, z którymi miał uporać się tworzony od
podstaw system pomocy społecznej.
W maju 1990 roku w Gminie Słupno rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej utworzony
na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr.58/X/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. Nowej jednostce budżetowej
zgodnie z nadanym statutem powierzono ustalanie i analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej,
opracowywanie planów zaspokajania
tych potrzeb oraz ich realizację. W listopadzie tego samego roku uchwalono
akt prawny regulujący działalność systemu pomocy społecznej. Tym aktem była
ustawa o pomocy społecznej z dnia 29
listopada 1990 roku. Zgodnie z ustawą
i podjętymi w tym zakresie uchwałami
i zarządzeniami organów gminy Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
realizuje politykę społeczną gminy Słupno mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne
środki, możliwości i usprawnienia.
Przełomową dla pomocy społecznej stała się nowelizacja ustawy z roku
1990 z dnia 12 marca 2004 roku. Dla
Ośrodka w Słupnie ten sam rok związany jest z otrzymaniem nowej siedziby mieszczącej się w budynku po byłej
szkole podstawowej. Ośrodek zyskał
w ten sposób nowe możliwości do rozwoju i rozszerzenia działalności przez
niego prowadzonej. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie stał się
jednostką realizującą nie tylko zadania
ustawowe z zakresu pomocy społecznej, lecz przede wszystkim podejmującą działania aktywizujące wiejską społeczność lokalną. Ośrodek w Słupnie
w swojej działalności wykorzystuje metodologię pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej, której zadaniem jest pobudzanie aktywności lokalnej społeczności
do przezwyciężania problemów społecz-

nych ją dotykających, przy wykorzystaniu zasobów i potencjału lokalnego oraz
od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej wsparcia, jakie oferują programy i fundusze pomocowe. Stąd misja
Ośrodka w Słupnie brzmiąca: ”Od pomocy do samopomocy! Od bierności do
aktywności!”.
Do najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Ośrodka w Gminie Słupno należą;
• w 2002 roku przy GOPS w Słupnie powstał punkt konsultacyjno – doradczy
w ramach którego mieszkańcy gminy
mogą bezpłatnie uzyskać pomoc psychologiczną i zawodową,
• w 2002 roku GOPS w Słupnie przystąpił do Koalicji działającej na rzecz
dzieci i młodzieży z powiatu płockiego „Młodzi razem”,
• w 2004 roku utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy dla
osób chorych psychicznie działający
w strukturze GOPS w Słupnie,
• od 2004 roku GOPS w Słupnie realizuje program wolontarystyczny – Centrum Wolontariatu jest „narzędziem”
aktywizującym społeczność lokalną,
• w 2005 roku GOPS uzyskał certyfikat
jakości CAL – Centrum Aktywności
Lokalnej,
• w 2006 roku powstał Klub Integracji
Społecznej – działający w strukturze
GOPS w Słupnie,
• w 2006 roku powstało Centrum Integracji Społecznej- gospodarstwo pomocnicze GOPS w Słupnie (Centrum
Integracji Społecznej realizowane jest
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
• w 2007 roku GOPS w Słupnie otrzymał certyfikat pośrednika pracy wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
• w 2007 roku GOPS w Słupnie otrzy-

mał tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania w kategorii „Usługi społeczne” w konkursie organizowanym
przez Związek Miast Polskich, Gmin
Polskich Rzeczpospolitej Polskiej
i Powiatów Polskich pod patronatem
Ambasadora Norwegii.
• w 2008 roku GOPS w Słupnie otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy
i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
• w 2009 roku GOPS w Słupnie otrzymał nagrodę w konkursie Polish National Sales Awards – Profesjonalny Sprzedawca Roku 2008; Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie nagrodzono za całokształt działalności oparty o metodę Centrum Aktywności Lokalnej. GOPS doceniono
jako profesjonalnego dostawcę usług
społecznych.
• w 2010 roku na podstawie uchwały Nr
275/XXIX/2009 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniła
się nazwa ośrodka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie na
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Kultury w Słupnie. Ośrodek swoją
podstawową działalność wzbogacił
o elementy działalności kulturalnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie to prawdziwe
centrum aktywności lokalnej, miejsce,
które służy ożywianiu i integracji społeczności lokalnej gminy Słupno poprzez
animowanie rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską, wspieranie społecznej, edukacyjnej aktywności środowisk
lokalnych oraz rozwijanie uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym. Zespół pracowników stara się łamać stereotypy o pomocy społecznej w Polsce
i poprzez swoją pracę wpływać na zmianę wizerunku pomocy społecznej oraz
jakość świadczonych usług.
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Festyn gminny
i zawody strażackie

To już kilkuletnia tradycja – każdego roku na przełomie wiosny i lata (w tym
roku będzie to lipiec) na stadionie w Wykowie odbywają się festyn i zawody strażackie. Imprezę organizują Wójt Gminy Słupno i Zarząd Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Słupnie.
Wśród licznie zgromadzonych gości i mieszkańców naszej gminy strażacy rywalizują podczas konkursu wiedzy ekologicznej (odbywa się z inicjatywy Starosty
Płockiego), potem prezentują swoje umiejętności, zapał i zaangażowanie w praktyce podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Rywalizują podczas ćwiczeń bojowych, zmagają się na trasie sztafety pożarniczej z przeszkodami.
Na tym nie koniec – na wszystkich przybyłych czekają zawsze atrakcje: loteria
i zabawy dla dzieci. Gwoździem programu jest zawsze godzinny koncert zespołu
muzycznego, a zabawa taneczna trwa do późnej nocy. W tym roku zagrają dla nas
Czerwone Gitary

BIEGI
Już siódmy raz Gmina Słupno
oraz Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej zorganizowały
rekreacyjny Bieg Wiosny. W 2006
roku Stowarzyszenie włączyło się
w działania i propagowanie sportu
wśród dzieci i młodzieży, współorganizację Gminnych Biegów Przełajowych w ramach ogólnopolskiej
akcji „Polska Biega:”.
Dzięki wspólnym wysiłkom
Urzędu Gminy Słupnie, osób aktywnie uczestniczących w pracach
Stowarzyszenia, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu jego
prezesa Andrzeja Chrzanowskiego, akcja biegania z każdym rokiem, cieszy się coraz większą popularnością.
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Jak nas widzą

Jubileusz
długoletniego pożycia małżeńskiego
W ciągu minionych 20-lat Urząd Stanu Cywilnego w Słupnie
kilkakrotnie stał się miejscem niezwykłej uroczystości. Zgodność
pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej
przed pół wiekiem rodziny, został doceniony przez nasze władze
państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Napisali o nas
Sport dla każdego

Znów huknęli w puzony

Tygodnik Płocki, 6 grudnia 2006 r., eg

Słupno w czołówce

Tygodnik Płocki, 26 czerwca 2006 r., eg

Tygodnik Płocki, 13 grudnia 2006 r., eg

W ramach akcji „Polska biega” w Słupnie odbyła się impreza sportowa, która zgromadziła dużą grupę sympatyków biegania.
Na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie spotkało się około 150
uczestników biegu rekreacyjnego. Pogoda
sprzyjała, a trzykilometrowy dystans przebiegał malowniczymi uliczkami i ścieżkami leśnymi Słupna.
Wszyscy (dzieci, młodzież, dorośli i starsze
osoby) ukończyli bieg w doskonałej formie fizycznej i zdeklarowali uczestnictwo w kolejnym biegu. Gościliśmy także zwolenników
nowej intensywnej formy marszu z kijkami
– Jestem przekonany, że po letnim biegu w Liszynie i jesiennym biegu w Słupnie, bieganie i udział
w imprezach sportowych stanie się dobrą tradycją
i okazją do spotkań mieszkańców naszej gminy
i okolic. Sportowy przykład spędzenia niedzielnego popołudnia dał także wójt gminy Stefan Jakubowski, który wraz z małżonką i pracownikami
Urzędu Gminy przebiegł dystans w dobrej formie
– relacjonuje Andrzej Chrzanowski, przewodniczący rady gminy Słupno, inicjator imprezy.
Dzięki organizatorom: Urzędowi Gminy, Stowarzyszeniu „Na Rzecz Społeczności Lokalnej”,
Partnerstwu „Nasza 19”, szkołom gminnym,
sponsorom (firmom Ponzio i Otel, Ciastkarni Romana Jędraka, GOPS w Słupnie oraz sadownikowi Markowi Kroczewskiemu) wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowane: fachową rozgrzewkę,
którą prowadził Kuba Wiśniewski (lekkoatleta
i trener NIKE), koszulki sportowe, dyplomy, nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz dla najliczniej reprezentowanych rodzin,
poczęstunek energetyczny oraz napoje. Bezpieczeństwo, sędziowanie i oprawę muzyczno-komentatorską zapewnili policjanci ze Słupna, pielęgniarka Jadwiga Biernat i sędzia główny Andrzej
Kania. Bieg udał się wspaniale także dzięki paniom dyrektor Bogumile Ogrodowczyk i Izabeli Tomaszewskiej, nauczycielowi Waldemarowi
Kaczorowskiemu oraz młodym wolontariuszom.
Jak widać, Słupno ma szansę stać się w powiecie stolicą biegów, choć tu z pewnością napotka
na konkurencję Podgórza w gminie Mała Wieś,
od kilku lat z powodzeniem organizującego biegi
dla młodzieży szkolnej.

I to jak! A jaki blask się unosił od wypolerowanych instrumentów! A jak pięknie dziewczyny były odstrojone! Po prostu bajka! Miło
było posłuchać starych, dobrych i rytmicznych
przebojów, ale nie tylko na puzon, trąbkę i organki. Aż serce rosło!
Orkiestry dęte z całego powiatu grały
w Brudzeniu Dużym. Ci muzycy to duma poszczególnych gmin. Bez ich udziału nie może
odbyć się żadna większa uroczystość. – Obowiązkowo jesteśmy na imprezach strażackich –
tłumaczy Zbigniew Dziecinny.
(...) Orkiestranci zdradzają, że znów jest
moda na ich występy przy okazji ślubów. To
nie tylko Ave Maria i marsz weselny grane
w kościele przez trębaczy. To całe wiązanki weselne. – Jak gości jest dużo, to składanie
życzeń nowożeńcom trwa nawet i pół godziny
– mówią członkowie orkiestry ze Słupna. Repertuar na tego typu okazje jest ogromny. Nie
ma więc problemów, by grać i “do tańca i do
różańca”.
Muzycy dumni są z lokalnych występów.
Jeszcze bardziej cieszą się z tego, że 24 czerwca pojadą na Festiwal Orkiestr Dętych do Polanicy Zdroju.
Słupnowską orkiestrę tworzy 38 grających,
ale też 15 tańczących mażoretek. Zespół „Iskierek” od dwóch lat skutecznie uatrakcyjnia występy. Wydawałoby się, że powinni tutaj grać
sami strażacy. – Druhów z OSP jest tylko 10.
Mamy za to przewagę grającej młodzieży – tłumaczy Andrzej Ners. Wraz z prowadzącym orkiestrę, druhem Marianem Żmijewskim, kilka
lat temu zrobili prezent słupnowskiej OSP, powołując do życia ten zespół. Urząd Gminy zakupił instrumenty i stroje.
- Nie jesteśmy zawodowymi muzykami
– zaznacza Zbigniew Dziecinny. Ma wykształcenie samochodowe, ale nie przeszkadza mu to
grać w orkiestrze na barytonie. Jego kolega Andrzej Ners jest z kolei basistą. Obydwaj są z Cekanowa, ale grają pod szyldem Słupna.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” wzięło pod lupę 1800 samorządów gminnych w całej Polsce. Najwyżej w regionie
w rankingu w kategorii gmin wiejskich znalazło się Słupno – na dziewiątym miejscu, trochę dalej, bo na 51. usytuowała się Stara Biała.
Ranking zatytułowano „Sukces kadencji 2002-2006”. Wzięto w nim pod uwagę wysokość inwestycji w przeliczeniu na
głowę jednego mieszkańca gminy. Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu miało miejsce podczas IV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Warszawie.
Podobne rankingi inwestycyjne „Wspólnota”
publikuje co trzy lata. Biorąc pod uwagę lata
2003, 2004 i 2005 Słupno znalazło się na wysokim piątym miejscu: – Otarliśmy się o statuetkę Kazimierza Wielkiego – żartuje wójt
Słupna Stefan Jakubowski. – Taką statuetkę dostały gminy od pierwszego do czwartego miejsca. Jednak co trzy lata jesteśmy
w tym rankingu coraz wyżej, ponieważ
za lata 2000-2002 byliśmy na trzynastej pozycji.
W rankingu inwestycyjnym brane są pod uwagę inwestycje w infrastrukturze (tzw. bezpośredniego pożytku), a więc: budowa dróg,
wodociągów, kanalizacji czy gazociągów.
W latach 2000-2002 Słupno budowało dwie
szkoły: w Słupnie i Święcieńcu, ale nie mogło ich zaliczyć do infrastruktury. Stąd
13 miejsce. W latach 2003-2005 można było się
skoncentrować na rozbudowie typowej infrastruktury: – Staramy się realizować tzw. zrównoważony rozwój – zapewnia wójt Jakubowski. – Każdego roku na inwestycje wydajemy
bardzo dużo. Jak widać, zostało to docenione.
Słupno od dawna zajmuje wysokie miejsca
w rankingach inwestycyjnych. Oprócz „Wspólnoty” dokonania tej gminy docenia każdego roku „Rzeczpospolita”. Z pewnością gmina wiele zyskuje dzięki bliskiemu sąsiedztwu
Płocka, ale zaradności nie brakuje też jej gospodarzom.  

Jak nas widzą

Napisali o nas
Patrol dobry na bobry

Gazeta Wyborcza Płock, 24 marca 2005 r., aa

przeciwpowodziowe - łaBoże, skąd tu nagle tyle bobrów... coraz bezczelniejsze, pustoszą nam wały
nie opadnie woda, zwierzaki
pie się za głowę Stanisław Kuchta z podpłockiego Liszyna. Nocami, dopóki
mają być płoszone przez specjalne patrole z pochodniami .
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Sto lat pani Stefanii
Tygodnik Płocki, 4 września 2007 r., eg

W niecodziennych urodzinach mieszkanki gminy Słupno – Stefanii Grzybowskiej z Gulczewa
Starego – uczestniczyła jej cała wielopokoleniowa rodzina wraz z zaproszonymi na wyjątkową uroczystość gośćmi. Pani Stefania jest najstarszą mieszkanką gminy Słupno, w której od dziesięcioleci
nikt nie świętował tak okrągłych urodzin. Jubilatka przyszła na świat dokładnie 26 sierpnia 1907
roku. Ma wspaniałą rodzinę, która otacza ją szacunkiem, miłością i ciepłem rodzinnym. Doczekała
się czterech pokoleń potomków. Rodzinna statystyka mówi sama za siebie: Stefania Grzybowska
urodziła pięcioro dzieci – dwie córki i trzech synów, posiada osiemnastu wnuków, aż czterdziestu
czterech prawnuków i siedmiu praprawnuków. Przez całe swoje życie szacowna jubilatka związana
była ze środowiskiem wiejskim. Mieszkała na wsi i pracowała w gospodarstwie rolnym.Z okazji
urodzin z życzeniami dla Stefanii Grzybowskiej przybyli m.in. goście z gminy: wójt Słupna Stefan
Jakubowski, przewodnicząca rady gminy Elżbieta Kuchta, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ala
Górecka oraz dyrektor GOPS Joanna Jakubowska. Składając życzenia z okazji wyjątkowego jubileuszu wójt Stefan Jakubowski życzył pani Stefanii zdrowia, radości, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności na każdy dzień życia, przekazując list gratulacyjny oraz kwiaty i prezent. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku
– zastępca dyrektora Zygmunt Buraczyński i kierownik działu świadczeń Henryka Jankowska,
oprócz życzeń przekazując decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia z okazji stulecia jubilatki. Na setne urodziny był tort, toast szampanem za zdrowie pani Stefanii oraz chóralne 200 lat.

23

Głos Słupna

Czekamy na małe bociany

Gazeta Wyborcza Płock, 28 marca 2008 r., aa
Jeden bocian wiosny nie czyni - mówią mieszkańcy podpłockiego Liszyna (gm. Słupno).
- Ale para bocianów w jednym gnieździe już
tak - dodają. Chwalą się, że od wczoraj mają
aż trzy takie rodzinne gniazda i że na skrzydlatych lokatorów czekają kolejne. - Tu mieszkają spokojni, mili ludzie, ptaki czują, że nie
grozi im żadne niebezpieczeństwo, więc się
chętnie osiedlają, nieważne, czy na drzewie,
czy na słupie energetycznym. Poza tym mają
w pobliżu Wisłę, to dla nich raj, prawdziwe bocianie zagłębie - reklamuje swoją miejscowość
sołtys Elżbieta Kuchta. Pierwsza para - przed
świętami on, w okolicy Wielkanocy ona - zasiedliła wielką akację u Mariusza Wróblewskiego
w tartaku. - Sześć lat temu trochę boćkom pomogliśmy, zamontowaliśmy na drzewie mały
stelaż. Ptakom się spodobał, od tamtej pory
meldują się u nas co roku, zawsze też cieszą
się potomstwem - informuje pan Mariusz.

Słupno buduje
ścieżki
dla pieszych i ro
werzystów
Gazeta Wyb

orcza Płock, 10 ma
rca 2007 r.,
seb
Zaczął się kolejny
etap budowy ścież
ek rowerowych w Słupn
ie. Drogowcy kła
dą polbruk
wzdłuż ulicy Misz
ewskiej, a jeszcze
w tym roku
ruszy inwestycja
przy drodze krajow
ej z Płocka
do Warszawy .
W ubiegłym rok
u władze gminy
zakończyły
pierwszy etap sie
ci rowerowej wz
dłuż szosy
prowadzącej do
stolicy. Powstał
kilkusetmetrowy odcinek cią
gu pieszo-jezdneg
o. W tym
roku władze Słu
pna ruszyły z ko
lejnym. Tym
razem nowa dro
ga dla pieszych
i rowerzystów
powstanie na
ponadkilometrowy
m odcinku
wzdłuż ul. Miszew
skiej, która prowa
dzi na duże
osiedla domków
jednorodzinnych
.
Jak informują w
gminie, prace po
trwają do
maja. A już szykują
się do kolejnego
etapu.
W Słupnie zapowi
adają, że powstan
ie cały
szlak rowerowy wz
dłuż drogi krajow
ej nr 62
aż do granic Pło
cka.
Niewykluczone,
że również Płock
włączy się
do inwestycji. Po
wstaje obecnie pro
jekt przebudowy Wyszogro
dzkiej i drogi wyjaz
dowej
z Płocka. Ma on
zakładać budowę
m.in. trasy
rowerowej. Prace
na płockim odcin
ku ruszą
pewnie dopiero w
przyszłym roku.

Osiedle z kanalizacją
Tygodnik Płocki, 29 marca 2006 r., eg
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie kosztowała gminę Słupno ponad 4,5 mln zł. To była duża inwestycja na dużym terenie – osiedle
mieszkaniowe w Nowym Gulczewie docelowo zajmie ok. 100 ha powierzchni. Na to przedsięwzięcie gmina Słupno przeznaczyła prawie połowę swego budżetu. Nie można jednak było tego odkładać, ponieważ uzbrojenie tego terenu stało się potrzebą naglącą. A że budowa kanalizacji uszkodziła istniejącą sieć drogową, obecnie jest ona naprawiana i utwardzana tłuczniem. Na budowę kanalizacji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych, otrzymała
ok. 1 mln 325 tys. zł. Obecnie na osiedlu trwa budowa gazociągu (współfinansowana przez mieszkańców i gazownię): – Aktualnie projektujemy główną drogę
przez osiedle w Nowym Gulczewie, będzie to ulica Szlachecka (wszystkie nazwy ulic na tak dużym osiedlu zaczerpnięte zostały z „Trylogii” H. Sienkiewicza).
Modernizację tej ulicy rozpoczniemy w 2007 roku: z 4 m poszerzymy ją do standardowych 6 m. W tym roku postaramy się uzyskać pozwolenie na budowę, poza
tym złożymy wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR – mówi wójt Stefan Jakubowski. W Nowym Gulczewie swoje domy zbudowało wielu płocczan, to
swoiste przedmurze Płocka, a dzięki ostatnim inwestycjom – jeszcze atrakcyjniejsze. Można pokusić się o stwierdzenie, że Słupno dokonuje ekspansji w kierunku Płocka. Tak dzieje się również w Cekanowie, gdzie za ok. 700 tys. zł powstała nowa infrastruktura drogowa (łącznie z kanalizacją, wjazdami i oświetleniem)
w ul. Wiejskiej, Orzechowej i Konwaliowej. Poza tym 800 m nowej szosy połączyło Cekanowo z Cekanówkiem. W samym Słupnie w 2005 r. powstał 349 odcinek ul. Sosnowej – 340 m, 800 m ulic Międz las i Głęboka w Borowiczkach Pieńkach. Ponadto za sumę ok. 3 mln zł wykonano uzupełnienia dróg w Ramutowie
i Barcikowie. W ubiegłym roku w całej gminie za 200 tys. zł zbudowano oświetlenie uliczne (m. in. w Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach Pieńkach, Liszynie
i Nowym Gulczewie). Nowe oświetlenie zazwyczaj powstaje przy nowych drogach. Systematycznie budowane są też chodniki (w 2006 r. w centrum Słupna
i w Borowiczkach Pieńkach – za ok. 1 mln zł). W 2006 r. gmina Słupno zamierza również przeznaczyć ok. 10 mln zł (cały budżet to ok. 20 mln zł) na inwestycję. Nadzieję na nową drogę mogą mieć mieszkańcy ulic Ludowej, Leśnej i Piaskowej w Cekanowie (za 1 mln 900 zł), w Słupnie ul. Wierzbowej i Jaśminowej
(za blisko 900 tys.), a także mieszkańcy miejscowości Miszewko Stefany i Bielino.

Na zdjęciu przedszkolaki na starcie Gminnego Biegu Wiosny. Słupno. 15.05.2010 r.

W 2030 roku, za 20 kolejnych lat, to oni będą decydować o przyszłości naszej gminy.
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