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VI POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH 
Dnia 21 sierpnia 2005 na terenie Szkoły Podstawowej w Słupnie odbył się VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.  Do 
konkursu zgłosiło się sześć orkiestr dętych: Orkiestra Dęta OSP w Drobinie, Szkolna Orkiestra Dęta ZST w Płocku, Orkiestra 
Dęta OSP w Staroźrebach, Orkiestra Dęta OSP w Bielsku, Gminna Orkiestra Dęta w Brudzeniu Dużym przy OSP Sobowo 
oraz Gminna Strażacka Orkiestra Dęta w Słupnie. Pięcioosobowe jury w składzie: Małgorzata Struzik, Hilary Januszczyk, 
Izabela Tomaszewska, Maciej Karczewski oraz Michał Pach, przyznało sześć równorzędnych nagród w wysokości po 800 zł. 
Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani także pucharami: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Orkiestra z Drobina, 
Starosty Płockiego – Orkiestra Dęta z Brudzenia Dużego, Prezydenta Miasta Płocka – Orkiestra z Zespołu Szkół Technicznych 
w Płocku, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Orkiestra z Bielska, Przewodniczącego Rady Powiatu 
Płockiego – Orkiestra ze Staroźreb oraz Wójta Gminy Słupno dla Orkiestry ze Słupna. Wójt Gminy Staroźreby oraz Wójt 
Gminy Słupno, ufundowali także „swoim” orkiestrom instrumenty muzyczne.   
 
 
WYBORY 2005 
25 września 2005 odbyły się wybory do parlamentu. Frekwencja wyniosła 36,8% reasumując wyniki do sejmu na pierwszym 
miejscu uplasował się PIS z 26,5%, na drugim miejscu Samoobrona 19%, na trzecim PO–18%, dalej PSL-15,4%, SLD-7,12%, 
LPR-4,7%. W głosowaniu  do senatu, najwięcej głosów zdobyła Fetlińska Janina (PIS) – 33,2%, dalej Berent Przemysław 
(PO) – 24%, Antonowicz Jan (PSL) – 16,7%, Święcicki Tadeusz (Samoobrona) - 14%, Filipek Wiesława (Samoobrona) 
13,4%, Zgorzelski Piotr (PSL)-12,9%, Kruszewski Zbigniew (SLD) – 9,2%     
W wyborach Prezydenckich 9 października frekwencja wyniosła 46,68%, 34,7% mieszkańców gminy głosowała na Lecha 
Kaczyńskiego, 31% na Donalda Tuska, 19,3% na Andrzeja Leppera, a 7,4% na Marka Borowskiego.

 
 
DZIEŃ AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 
W dniu 10 września 2005r. na terenie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie odbyła się po raz pierwszy 
impreza „Dzień Aktywnej Społeczności”. Miała ona na celu 
ukazanie aktywności lokalnych społeczności oraz twórczości 
osób niepełnosprawnych. Prezentacjom na scenie 
towarzyszyła wystawa prac indywidualnych zaproszonych 
Domów Pomocy Społecznej, między innymi z Brwilna, 
Wyszogrodu, Zakrzewa, Koszelewa, Miszewa Murowanego. 
Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Organizatorami 
imprezy byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności 
Lokalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.  

 
 

 
 
 
Pan Andrzej Chrzanowski - Przewodniczący Rady Gminy w 
Słupnie a zarazem Prezes Stowarzyszenia dokonał 
oficjalnego otwarcia  „Tajemniczego Ogrodu” – Parku  
integracyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wolontariuszy i uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Powstanie Parku możliwe było dzięki pomocy 
finansowej i rzeczowej Urzędu Gminy oraz otrzymanej 
dotacji grantowej z programu działaj lokalnie. 
W programie Dnia Aktywnej Społeczności znalazła się 
również wystawa oraz aukcja obrazów malarza z Wykowa   
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(uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Słupnie) Pana Jana Gutkowskiego, a także występ teatru 
integracyjnego, który tworzą mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Brwilnie oraz uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w 
Płocku. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej 
pomocy zaprezentowany przez Służbę Maltańską. Dużym 
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, która skupiła 
rzesze zaproszonych gości, a także liczne przysmaki  
przygotowane przez uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Impreza promowała również zabawę bez 
alkoholu. Wszyscy znakomicie się bawili popijając 
bezalkoholowy podpiwek. Wolontariusze GOPS w Słupnie 
bardzo aktywnie włączyli się w oraz organizację imprezy. 
Służyli pomocą osobom niepełnosprawnym oraz 
zaproszonym gościom. Akcja została zorganizowana przy 
pomocy finansowej licznych sponsorów. 
Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe : 
Lüker Hartumnt – Prezes Basell Orlen Polyolefins Sp. Z o.o,                                                                      

                                               
Bożena Kołodziejska, Stanisława Gromadzińska  – 
Właścicielki Salonu Sukien Ślubnych „GALA”, Janusz Bobrowski – Prezes „PONZIO” Polska Sp. Z o.o.,            

Andrzej Grzegorzewski – Prezes „OTEL” Sp. Zo.o.,   
Maciej Rydzewski - Dyrektor Marketu OBI,                                                 Robert Słomkowski - Piekarnia w Płocku, 
Jan i Ewa Brudniccy – Właściciele Firmy „BEM” Sp. Jawna,   
Henryk Jastrzębski – Kancelaria Radcy Prawnego, 
Krzysztof Denis – Zakład Badań Geologicznych i Robót 
Inżynierskich, 
Rajmund Paczkowski – Prezes Zakładów Drobiarskich 
„SADROB” S.A., 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Urzędzie Gminy w Słupnie,  
Urząd Gminy w Słupnie;    
Irena Pyszko – Właścicielka Stacji Sprzedaży Paliw 
„ANIRAM”,   
Jerzy Maślankowski – Właściciel Zakładu Fotograficznego,  
Norbert Kieszkowski – Właściciel Piekarni w Płocku, 
Elżbieta Siemicka – Dyrektor Hipermarketu Auchan, 
Eugeniusz Pstrągowski, 
Karolina Ossowska – Biuro Podróży „TRENDY TRAVEL”, 
 Ewa Ostrowska – Właścicielka Apteki w Słupnie, 
Bożena Rzońca i Krzysztof Krzemiński – Hurtownia Zabawek 
i Artykułów Szkolnych „GUMIŚ”, 
Jakub Chrzanowski i Andrzej Chrznowski – Ferma Drobiu, 
Agnieszka Ziółkowska – Właścicielka Firmy - Usługi 
Gastronomiczne. Wynajem Pokoi dla Firm w Cekanowie, 
Ireneusz Kwiatkowski – Właściciel Firmy ,,KIBUD’’,    
Mariusz Petrowicz – Właściciel Firmy „DOMINET”,                               

Janusz Olszewski,  

Elżbieta Dziecinna – Wynajem Pokoi Gościnnych, 
Kazimierz Jóźwik – Właściciel Hurtowni Pol – Por, 
Dariusz Guzowski – Kierownik Coca – Cola Filia w Płocku. 

 

 
 

 
 

 
 

 
INWESTYCJE 
 
W związku z dynamicznym rozwojem Gminy w styczniu 2005r. uruchomiony został Referat Inwestycji, który tworzą: 

spec. ds. inwestycji Krzysztofa Barszczewska oraz referenci: Małgorzata Matczak i Iwona Domańska.  
 W okresie od 1 stycznia do 10 października br. na terenie Gminy Słupno zrealizowano zadania 
inwestycyjne za kwotę ok. 10 354 000 zł. 
W ramach przedsięwzięć wykonano: 
1) sieć kanalizacji sanitarnej w Cekanowie (ul. Jodłowa, Letnia, Wiejska, Konwaliowa, Orzechowa, Spacerowa, Stokrotki), 

Słupnie (ul. Jabłoni) oraz w Nowym Gulczewie (ul. Szlachecka, Zagłoby, Hetmańska, Kmicica, Wołodyjowskiego, 
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Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Podbipięty, Rzędziana, Wiśniowieckiego, Ketlinga, Ruciana). Na realizację tej 
ostatniej Gmina Słupno pozyskała dotację ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość 
powyższych inwestycji wyniosła ok. 5 161 000 zł. 

2) sieć wodociągową w Nowym Gulczewie (Stepowa, Basztowa, Kmicica, Szlachecka, Senatorska, Zagłoby, Husarska, 
Sobieskiego, Ruciana, Bohuna), Cekanowie (ul. Jodłowa, Letnia), Słupnie (Pocztowa, Żurawia, Zarzeczna, Strażacka), 
Krzelewie (Cedrowa, Grabowa, Wschodnia), Liszynie i Gulczewie Starym z kwotę 550 582 zł. 

3) sieć gazową w Nowym Gulczewie (ul. Zagłoby, Basztowa, Rzędziana, Czarneckiego) za kwotę 113 000 zł. 
4) wybudowano oraz przebudowano drogi w Cekanowie (ul. Mazowiecka), Słupnie (ul. Handlowa, Modrzewiowa, Sosnowa, 

Kościelna), Borowiczkach Pieńkach (ul. Międzylas i Głęboka), Barcikowie i Ramutowie za kwotę 1 923 000 zł. 
5) wybudowano chodniki w Słupnie (ul. Modrzewiowa, Handlowa, Dębowa, Akacjowa, Zacisze, Kościelna, Sosnowa, 

Miszewska, Młynarska, Pocztowa), Borowiczkach Pieńkach (ul. Piastowska) oraz ciąg pieszo-rowerowy w Słupnie przy 
drodze krajowej nr 62 za kwotę 1 337 000 zł. 

6) wykonano oświetlenie w Słupnie (ul. Pocztowa). Krzelewie (ul. Żwirowa i Ogrodowa), Cekanowie (ul. Królewska, Św. 
Huberta, Chabrowa, Książęca), Nowym Gulczewie (ul. Zagłoby, Czarnieckiego, Ketlinga, Kmicica, Stepowa, 
Kasztelańska, Bohuna, Podbipięty, Ruciana), Liszynie (ul. Wawrzyńca Sikory), Rydzynie, Starym Gulczewie, Gulczewie 
PGR, Święcieńcu za kwotę 142 000 zł. 

7) przeprowadzono remonty, m.in.: ogrodzenia terenu świetlicy w Borowiczkach Pieńkach, odwodnienia boiska przy Szkole 
Podstawowej w Święcieńcu, budynków i dachów Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie oraz przedszkola w Wykowie, 
sanitariatów w Szkole Podstawowej w Liszynie oraz w Urzędzie Gminy w Słupnie, pomieszczeń w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, świetlicy w Bielinie, strażnicy w Miszewku Strzałkowskim, budynku po Szkole Podstawowej w Słupnie na 
potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z ogrodzeniem terenu; umocniono skarpy i dna rzeki Słupianki w Miszewku 
Strz. oraz wykonano studnię wielkośrednicową w Bielinie za łączną kwotę ok. 835 000 zł. 

 
Na dokumentacje techniczne przygotowujące powyższe inwestycje przeznaczono kwotę w wysokości 292 000 zł.  
 
 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
 
Dla hodowców drobiu przyzagrodowego 
Polsce zagraża wysoce zakaźna influenza drobiu (dawny pomór drobiu) 
Jest to choroba wirusowa zwalczana z urzędu. Choroba występuje na terytorium Rosji i Kazachstanu i istnieje zagrożenie 
przeniesienia jej do Polski. 
Źródłem zakażenia może być dzikie ptactwo wodne i jego bezpośredni kontakt. 
W przypadku wystąpienia śmiertelność może w ciągu kilku dni osiągnąć 100%. 
Zaleca się bieżące zabezpieczenia gospodarstw i hodowlanego drobiu w następujący sposób: 

 ograniczyć swobodę drobiu (nie wypuszczać go poza ogrodzenie) 
 oddzielnie utrzymywać drób grzebiący i pływający 
 nie wypuszczać drobiu pływającego na rzeki, jeziora, stawy, sadzawki i oczka wodne 
 okresowo przeprowadzać profilaktyczną dezynfekcję (za pomocą opryskiwacza) pomieszczeń, w których przebywa drób 

stosując roztwory takich środków dezynfekcyjnych jak: Sterydial P lub W, Rapicid, wodorotlenek wapnia.  
UWAGA! Roztwory środków dezynfekcyjnych sporządzać po zasięgnięciu porady u lekarza weterynarii. 

Posiadaczom zwierząt przypomina się o ustawowym obowiązku powiadamiania w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności w przypadku wystąpienia poronienia u bydła, świń owiec, kóz. 
Powiadomić należy Powiatwego Lekarza Weterynarii tel. 262 77 92, 268 93 93, lub najbliższą lecznicę dla zwierząt albo 
wójta.   
 
 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno utracił ważność z dniem 31.12.2003r. 
Aktualnie dla terenu Naszej Gminy opracowanych jest 115 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (najwięcej 
w Nowym Golczewie, Cekanowie i Słupnie). Obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru całej Gminy. Przewidywany termin uchwalenia planu to grudzień b.r.. Oczekujemy na decyzję Wojewody 
Mazowieckiego odnośnie przesłanych wniosków w sprawie przeznaczenia części gruntów leśnych na cele nieleśne oraz 
gruntów rolnych – pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Również od ponad roku nie otrzymaliśmy ostatecznej decyzji 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie co do lokalizacji drogi krajowej – obwodnicy Płocka oraz 
parametrów istniejącej drogi krajowej nr 62.  
Po uzyskaniu stosownych uzgodnień projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu przez 21 dni. W tym czasie 
odbędzie się także publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.  
Uchwalenie planu jest kwestią pilną, ponieważ przyczyni się do usprawnienia procesu inwestycyjnego w Naszej Gminie. 
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ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, 
ZALICZKA ALIMENTACYJNA. 

 
Z dniem 1 września 2005r. weszła w życie ustawa z 

dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  
(Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.). Zaliczka 
alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej – oznacza 
to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na 
podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest 
bezskuteczna, jeżeli : 
1 osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę 
samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów 
o świadczeniach rodzinnych (oznacza to pannę, kawalera, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, 
jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką 
dziecka); 
2. osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę 
pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która 
przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo 
jest całkowicie ubezwłasnowolniona; 
3.  jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o 
świadczeniach rodzinnych. 
Osoba pozostająca w związku małżeńskim może przez 
okres jednego roku pobierać zaliczkę alimentacyjną, 
jeżeli złożyła pozew do sądu o rozwód lub separację. 
Egzekucja jest bezskuteczna, gdy nie zostanie 
wyegzekwowana cała należność zasądzonych alimentów. 
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez 
dziecko 18 lat, a jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia 24 roku życia. 
Wysokość zaliczki zależy od wysokości świadczenia 
alimentacyjnego i dochodu rodziny. 
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną pobiera się w ośrodku 
pomocy społecznej i składa do komornika prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne. 
Zaliczkę wypłaca ośrodek pomocy społecznej właściwy 
dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaliczki 
alimentacyjnej. 
           

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej wprowadziła zmiany 
również do ustawy o świadczeniach rodzinnych, które 
obowiązują od nowego okresu zasiłkowego  
tj. 01.09.2005r. Najważniejsze zmiany to : 
- Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie 
wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone 
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z 
rodziców dziecka. 
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie 
wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia 
alimentacyjnego ponieważ : 

• drugi z rodziców nie żyje 
• ojciec dziecka jest nieznany. 

- Osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo 
do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku 
pielęgnacyjnego, przedkłada, w terminie do dnia 15 
marca, oświadczenie o wysokości dochodów członków 
rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym 
czyli 2005 roku. 
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
przysługuje na dzieci, na które nie ma możliwości 
zasądzenia alimentów - w wysokości 170 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na 
dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na 
wszystkie dzieci. Gdy dochód rodziny nie przekracza 
kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku zwiększa się o 
50 zł na dziecko, nie więcej niż o 100 zł na wszystkie 
dzieci w rodzinie. Osobie mającej zasądzone świadczenie 
alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części 
nieskuteczna, przysługuje zaliczka alimentacyjna. 
- Do zasiłku rodzinnego przysługuje nowy dodatek z 
tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i na następne 
dzieci, rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci 
uprawnionych do zasiłku rodzinnego. 
INFORMACJE  NA  TEMAT  ŚWIADCZEŃ  
RODZINNYCH I  ZALICZKI  ALIMENTACYJNEJ 
UZYSKAJĄ  PAŃSTWO  W   GMINNYM  
OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  SŁUPNIE 

UL. WARSZAWSKA 26   
(I PIĘTRO  pokój nr 16)  Tel. 261-95-44 

 
INFORMACJA O STYPENDIACH NA ROK 2005/2006 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) pomoc materialna 
przysługuje: 
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 

słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu 
głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Charakter pomocy materialnej:  
- socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)  
- motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe) 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż kwota 316 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593) 
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Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie / stałe zameldowanie na terenie gminy Słupno. 
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2005/2006 realizowane będzie w formie refundacji przedłożonych rachunków 
wystawionych na pełnoletniego ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna lub paragonów fiskalnych. 
Rachunki będą refundowane do wysokości przyznanego stypendium, które może wynosić: 

1. 112 zł miesięcznie - gdy dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny nie przekracza 116,00 zł 
2. 70 zł miesięcznie - gdy dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny jest w przedziale od 117,00 zł do 216,00 
3. 45 zł miesięcznie - gdy dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny jest w przedziale od 217,00 zł do 316,00 

Refundowane mogą być rachunki za: 
1. udział w zajęciach edukacyjnych (opłata za zajęcia, koszty dojazdu na zajęcia) wykraczających poza zajęcia realizowane w 
szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, a w szczególności: 
a) zajęciach wyrównawczych, 
b) zajęciach plastycznych, muzycznych, językowych, sportowych, 
c) zajęciach logopedycznych i reedukacyjnych, 
d) wyjazdach na zieloną szkołę oraz wycieczki organizowane przez szkołę w ramach programu nauczania. 
2. zakup o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup: 
a) podręczników do zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 
b) pomocy dydaktycznych związanych z nauką w szkole ( słowniki, encyklopedie i inne), 
c)  przyborów szkolnych (zeszyty, bloki, materiały piśmiennicze i rysunkowe i inne), 
d) obuwia, stroju sportowego, plecaków, tornistrów i toreb szkolnych. 
3. pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów), w szczególności: 
a) kosztów dojazdu do szkoły, 
b) kosztów zamieszkania w miejscu położenia szkoły, 
c) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej i niepublicznym kolegium. 
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.     
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie 

Zaprasza wszystkich mieszkańców 
do 

BEZPŁATNEGO 
Punktu Konsultacyjno- Doradczego 

UU  nnaass  mmoożżeesszz  uuzzyysskkaać  ppoommoocc::ć   
  

--  pprraawwnniikkaa  ((ww  ppiieerrwwsszzyy  ppoonniieeddzziiaałłeekk  mmiieessiiąąccaa                                                                                                  
ww  ggooddzz..  oodd  88..0000  ddoo  1100..  0000      

--zzaappiissyy  ppoo  nnrr  tteell..  226611  ––  9911  --  7788)),,  
--  ppeeddaaggooggaa  ––  ssppeeccjjaalliissttyy  ddss..  pprrzzeemmooccyy  ww  rrooddzziinniiee  
((ww  ppiieerrwwsszząą  śśrrooddęę  mmiieessiiąąccaa  ww  ggooddzz..  oodd  88..3300  ddoo  1111..3300  

––  zzaappiissyy  ppoo  nnrr  tteell..  226611  ––  9911  --  7788)),,  
--  pprrooffiillaakkttyykkaa  ddss..  uuzzaalleeżżnniieeńń  ((ww  ddrruuggii  ii  cczzwwaarrttyy  
cczzwwaarrtteekk    mmiieessiiąąccaa    ww  ggooddzz..  oodd  1133..0000  ddoo  1166..0000  

––  zzaappiissyy  ppoo  nnrr  tteell..  226611  ––  9955  --  4433)),,  
  

--  ssppoottkkaanniiaa  ggrruuppyy  AAAA  ((ww  ddrruuggii  ii  cczzwwaarrttyy  wwttoorreekk  
mmiieessiiąąccaa    ww  ggooddzz..  oodd  1111..0000  ddoo  1133..0000      
--zzaappiissyy  ppoo  nnrr  tteell..  226611  ––  9955  --  4433)),,  
--  ssppoottkkaanniiaa  ggrruuppyy  AALL  ––  AAnnoonn  ddllaa  rrooddzziinn  
wwssppóółłuuzzaalleeżżnniioonnyycchh    
((ww    kkaażżddyy  ppoonniieeddzziiaałłeekk  ww  ggooddzz..  1155..0000  ddoo  1166..  3300))  

  
  
Możesz nas odwiedzić codziennie ww  ggooddzz..  77::3300  ––  1155::3300..  

  

GGmmiinnnnyy  OOśśrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ww  SSłłuuppnniiee,,  uull..  
WWaarrsszzaawwsskkaa  2266,,  

tel. 261–91–78, 261–95–44, tel./fax 261-95-43. 

ZAPRASZAMY !!!! 

  

 
 

Z dniem 6 października 2005 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie została przeniesiona do starego wolno stojącego 

budynku po Szkole Podstawowej w Słupnie (na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie) przy ulicy 

Warszawskiej 26. 

BIBLIOTEKA 

czynna dla czytelników 

poniedziałek                      7.15  -  16.15 

wtorek                               7.15  -  15.00 

środa                                  7.15  -  15.00 

czwartek                            DZIEŃ WEWNĘTRZNY 

piątek                                 7.15  -  15.00
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 „ BARWY JESIENI”           
 
Jeśli Ci powiedzą         

       
Jeśli Ci powiedzą, 
już jesteś za stary, 
nie takie oczy 
i nie tamten krok,   
nie myśl, że za późno                   Twego doświadczenia 
na nowe zamiary,                            i wiedzy zdobytej 
nie każdy mieć musi                   przez długich lat w pyle, 
wciąż sokoli wzrok.            w słońcu i we mgle, 
             nie zastąpi młodość,     Każdy etap życia 

     choć barwnym motylem                         ma swoje problemy 
                           będzie urzekała                                       trzeba mu coś oddać,  

                                                      na jawie i w śnie.       aby zdobyć coś. 
       Czas nas przekonuje, 

                                                                                                                      Że dokąd idziemy, 
Każdą chwilę można 
Na swe barki wziąć. 

 
Zofia Daszkiewicz 

 
 

Seniorzy Gminy Słupno ! 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozpoczyna realizacje programu „BARWY JESIENI” 
Celem programu jest: 
- Aktywizacja w społeczności lokalnej seniorów i osób niepełnosprawnych; 
- Rozwijanie i wspieranie talentów osób w wieku poprodukcyjnym; 
- Wspólne organizowanie czasu wolnego; 
- Dotarcie do osób chorych i leżących; 
- Nawiązywanie nowych znajomości i  przyjaźni; 
- W perspektywie założenie Klubu Seniora; 
Zakres pomocy: 
- Organizacja spotkań integracyjnych; 
- Współpraca z klubami seniorów z poza terenu gminy; 
- Organizowanie wycieczek i pielgrzymek; 
- Organizowanie prelekcji; 

Wszystkie powyższe zadanie realizowane będą przez pracowników  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. 

 
Każdy zainteresowany będzie mógł miło spędzić czas, porozmawiać o swoich zainteresowaniach, przeżyciach, podzieli się 

swoimi problemami.  
Zapewniamy słodki poczęstunek i napoje. 

 
Zapraszamy na pierwsze spotkanie już 28 października 2005r.r o godzinie 14.00 
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Warszawska 26 w Słupnie. 

 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W SŁUPNIE 

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego na realizację projektu Gminne Centrum Pomocy Rodzinie. Otrzymana dotacja pozwoli na przeprowadzenie 
dwóch warsztatów: Treningu Zastępowania Agresji (TZA) i Szkoły Dla Rodziców. 

Trening Zastępowania Agresji (TZA) przeznaczony jest dla dzieci, które maja problemy z powstrzymywaniem uczucia 
złości i nie potrafią spojrzeć na sytuacje konfliktowe z właściwej perspektywy. TZA to kompleksowy zestaw umiejętności, 
które jeśli są stosowane przez dziecko, mogą być używane do zredukowania agresji, przemocy i w ten sposób mieć wpływ na 
zachowania przestępcze lub antyspołeczne. TZA składa się z trzech bloków warsztatowych: 

•  treningu umiejętności prospołecznych; 
• treningu kontroli złości; 
• treningu wnioskowania moralnego.  
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Trening obejmuje 30 godzin warsztatów -15 spotkań raz w tygodniu po 2 godziny. Przeznaczony jest dla dzieci 4, 5 i 6 klas 
szkoły podstawowej. 

Szkoła Dla Rodziców jest programem psychoedukacyjnym dla dorosłych, który dostarcza im praktycznych narzędzi do 
lepszego porozumiewania  się z dziećmi, pomaga doskonalić umiejętności wychowawcze, uczy w praktyce poszanowania 
potrzeb dzieci i młodzieży. Tematyka warsztatów to m.in.:  

• rozumienie świata uczuć własnych i dziecka; 
• nauka umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań;  
• zachęcanie dzieci do współpracy; 
• rozwiązywanie konfliktów; 
• kary i nagrody;  
• wspieranie samodzielności. 

Warsztaty obejmują 30 godzin -10 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu. 
W sumie w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie może wziąć udział 32 dzieci i 30 dorosłych z terenu 

gminy Słupno. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowana kadrę (psycholog, pedagog, rodzic), posiadającą uprawnienia 
do prowadzenia tychże warsztatów. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach.  
Zgłoszenia są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 23 w Słupnie, numer telefonu: 

261 91 78 (koordynatorzy projektu P.Pietrzak i B.Grommunt).  
 
DANE TELEADRESOWE 
 
URZĄD GMINY SŁUPNO 
09-472 Słupno 
ul.Miszewska 8a 
pow.płocki, woj.mazowieckie 
e-mail slupno@gminy.pl
www.slupno.pl 
tel. 24 261-29-77, 
      24 267-95-60, 
      24 267-95-61 
fax 24 261-95-38, 
Regon 000539029 
NIP 774 22 93 320 
Urząd Gminy czynny : 
 poniedziałek     
 od 7.15 do 16.15       
 wtorek - piątek                  
 od 7.15 do 15.00 
 
Wójt Gminy Słupno 
Stefan Jakubowski 
tel. 24 267-95-65    
Z-ca Wójta - Sekretarz Gminy  
Leonarda Luśniewska 
tel. (24) 267-95-64  
Skarbnik Gminy  
Elżbieta Syrkowska 
tel. (24) 267-95-77 
Sekretariat      
tel. 24 261-29-77,   
      24 267-95-60 
      24 267-95-61 
fax.24 261-95-38 
Urząd Stanu Cywilnego 
tel.24 267-95-70 
Księgowość 
tel.24 267-95-79 
Podatki 
tel.24 267-95-80 
Obsługa Rady i jej organów  
tel.24 267-95-66 
Kadry 
tel.24 267-95-68 
Zamówienia Publiczne,  
tel.24 261-95-29 
     24 267-95-74 
Gospodarka Komunalna i 
Działalność Gospodarcza 
tel.24 267-95-71 
Ewidencja Ludności i Sprawy 
Wojskowe  
tel.24 267-95-69 
Obrona cywilna 
tel.24 267-95-63 

Kultura i Sport 
tel.24 261-94-56  
Gospodarka Nieruchomościami  
tel.24 267-95-73 
Budownictwo i Planowanie 
Przestrzenne  
tel.24 261-95-30 
     24 267-95-67 
Ochrona Środowiska , Rolnictwo 
i Leśnictwo  
tel.24 267-95-72 
Oświata 
tel.24 267-95-78 
Transport i łączność 
tel. 24 267-95-75 
Gminne Centrum Informacji (ul. 
Warszawska 26) 
tel. fax 24 261-94-56  
Przewodniczący Rady 
tel. 24 267-95-81  
 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W 
SŁUPNIE  
DYREKTOR 
Beata Jakowska 
ul. Kościelna 16 
09-472 Słupno 
tel. (24) 261 95 67 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W 
SŁUPNIE 
DYREKTOR  
Bogumiła Ogrodowczyk 
ul. Kościelna 16  
09-472 Słupno 
tel. (24) 261 29 28  
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W 
ŚWIĘCIEŃCU 
DYREKTOR 
Izabela Tomaszewska 
Święcieniec 10A 
09-472 Słupno 
tel. (24) 260 65 18 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W 
LISZYNIE 
DYREKTOR 
Anna Warda 
Liszyno 50 
09-408 Płock 
tel. (24) 261 29 22  
 
GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W SŁUPNIE 

KIEROWNIK 
Małgorzata Olenderek 
ul. Warszawska 26 
09-472 Słupno 
tel. (24) 266 72 80 
 
SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE W SŁUPNIE 
DYREKTOR 
Ewa Stańczak 
ul. Miszewska 8A 
09-472 Słupno 
tel. (24) 267-95-82 
 
POCZTA  
266 79 93 
OŚRODEK ZDROWIA  
261 29 83 
POLICJA  
261 29 71 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE 
KIEROWNIK 
Joanna Jakubowska 
ul. Warszawska 26,  
09-472 Słupno 
czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30 – 15.30 
Sekretariat  
tel. 024 261 91 78 
Księgowość 
24 261 93 30 
I DZIAŁ - POMOCY RODZINIE 
– PRACOWNICY SOCJALINI I 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
tel. (024) 261 95 43  
II DZIAŁ – ŚDOWISKOWY 
DOM SAMOPOMOCY I 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE 
tel. (024) 261 29 42 
 
SOŁTYS SOŁECTWA 
BARCIKOWO 
Grzybowska Bożena 
tel. (24) 261 92 38 
SOŁTYS SOŁECTWA 
MIJAKOWO 
Chmielewski Mieczysław 
tel. (24) 261 93 80 
SOŁTYS SOŁECTWA BIELINO  
Garwacka Katarzyna  
tel. (24) 264 86 85  

SOŁTYS SOŁECTWA 
BOROWICZKI PIEŃKI 
Szczypniewska Marianna 
tel. (24) 264 86 27 
SOŁTYS SOŁECTWA 
CEKANOWO 
Ners Andrzej  
tel. (24) 261 93 66 
SOŁTYS SOŁECTWA 
LISZYNO 
Kuchta Elżbieta 
tel. (24) 264 85 52 
SOŁTYS SOŁECTWA 
MIROSŁAW 
Pietrzak Anna 
tel. (24) 266 91 20 
SOŁTYS SOŁECTWA 
MISZEWKO STEFANY 
Kosiński Jan 
tel. (24) 261 9039 
SOŁTYS SOŁECTWA 
MISZEWKO 
STRZAŁKOWSKIE 
Jakubowski Wojciech 
tel. (24) 261 90 74 
SOŁTYS SOŁECTWA NOWE 
GULCZEWO 
Jankowski Adam 
tel. (24) 263 58 91 
SOŁTYS SOŁECTWA 
RAMUTOWO 
Matusiak Stanisław 
tel. (24) 260 61 41 
SOŁTYS SOŁECTWA 
RYDZYNO 
Machowski Grzegorz 
tel. (24) 264 87 72 
SOŁTYS SOŁECTWA 
SAMBÓRZ 
Gretkowski Tadeusz 
tel. (24) 261 91 05 
SOŁTYS SOŁECTWA SŁUPNO  
Stefański Jan  
tel. (24) 261 29 85 
SOŁTYS SOŁECTWA STARE 
GULCZEWO 
Stefański Wojciech 
SOŁTYS SOŁECTWA SZELIGI  
Krystek Tadeusz 
tel. (24) 261 92 68 
SOŁTYS SOŁECTWA 
WYKOWO 
Grabowska Mirosława 
tel. (24) 261 91 25
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