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Gmina Słupno położona jest na Wysoczyźnie Płockiej na prawym 
brzegu Wisły granicząc z nią od południa. Od zachodu graniczy  
z miastem Płock, od północy z gm. Radzanowo, zaś od wschodu z gm. 
Bodzanów. Gmina zajmuje obszar 74,7 km² i zamieszkuje ją ponad  
5 tys. osób. Główny kierunek rozwoju gminy to jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe, któremu sprzyja położenie i walory 
gminy. Dynamiczne zmiany w infrastrukturze gminy i atrakcyjne 
położenie stanowią siłę napędową jej ciągłego rozwoju. Inwestycje 
stanowią istotną pozycję w ogólnych wydatkach oscylując w granicach 
30-50% całkowitej wielkości budżetu, a za ich rozwój gmina po raz 

ósmy znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”, uzyskując trzeci raz tytuł Mistrza 
zrównoważonego rozwoju. Zajęliśmy także piąte miejsce w rankingu inwestycyjnym 
samorządów 2003-2005 w kategorii gminy wiejskie. Z roku na rok wzrasta liczba 
mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie. Obecnie w gminie 
działa kilkanaście prężnych firm otwartych na współpracę z samorządem. Jednym ze 
sposobów na przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów jest utrzymanie 
umiarkowanego poziomu opłat i podatków oraz sprawna administracja.  
Niewątpliwym atutem Gminy jest jej położenie geograficzne – sąsiedztwo z Płockiem, trasa 
komunikacyjna Płock-Warszawa, ciekawe tereny leśne i nadwiślańskie. W szybkim tempie 
rozwija się u nas budownictwo jednorodzinne, powstają nowe piękne osiedla, mieszkaniowe, 
a samorząd wychodząc temu naprzeciw, wspólnie z mieszkańcami prawie na bieżąco 
realizuje infrastrukturę techniczną. W celu określenia polityki przestrzennej Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
stanowiącego podstawę prawną większości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. 
Obecnie, co najmniej trzecia część naszych 
mieszkańców nie utrzymuje się z rolnictwa, 
ponieważ wraz z rosnącą liczbą ludności, powstają 
kolejne placówki handlowe i usługowe. W 
zachodniej części gminy posiadamy tereny, gdzie 
następuje silny rozwój przemysłu i to nie tylko 
lokalnego. Przed gminami, także naszą stoją liczne 
zadania, a osobiście za najważniejsze, uważam 
budowę sieci kanalizacyjnej, która wyznacza 
odpowiedni standard życia, ale i umożliwia 
harmonijny rozwój urbanizacyjny nie tylko Słupna i 
pobliskich miejscowości. W samym Słupnie mamy 
kilkadziesiąt ulic, mają równą asfaltową 
nawierzchnię, chodniki, a nawet ścieżki rowerowe, 
których mogą nam pozazdrościć nawet miasta. 
Muszę dodać, że sprzyjamy wszystkim inwestorom 
starając się jak najsprawniej ich obsługiwać, a 
„przewidzieć oczekiwania ludzi” to nasze motto i 
źródło dotychczasowych sukcesów gminy. 
 



 
od lewej: Kuchta Elżbieta, Bojarski Grzegorz, Biernat Jadwiga, Kuchta Kazimierz, 
Chrzanowski Andrzej, Jaroszewska Stanisława, Pomianowska Wanda, Dziecinny Zbigniew, 
Stefański Jan, Luśniewska Leonarda, Cybulski Witold, Syrkowska Elżbieta, Kępczyński 
Dariusz, Jakubowski Stefan, Jarzyna Jerzy, Pęcherzewski Jerzy, Siwek Kazimierz, Szostek 
Wojciech, Lisiecki Mieczysław. 
RADA GMINY 2002-2006  
1. Chrzanowski Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy  
2. Dziecinny Zbigniew – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Komisji ds. 
Współpracy z Wójtem  
3. Biernat Jadwiga Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Polityki Społecznej 
4. Bojarski Grzegorz 

5.Cybulski Witold  
6.Cytacki Marek do 12.12.2003,  
   Lisiecki Mieczysław od 22.04.2004r. 
7.Jaroszewska Stanisława  
8.Jarzyna Jerzy  
9.Kępczyński Dariusz  
10.Kroczewski Marek do 25 lutego 2005  
Siwek Kazimierz od 28 czerwca 2005r. 
11.Kuchta Elżbieta Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
12.Kuchta Kazimierz  
13.Pęcherzewski Jerzy  
14.Stefański Jan  
15.Szostek Wojciech  
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 roku, czyli od odrodzonego samorządu, następuje dynamiczny rozwój gminy 
kładem tego są środki kierowane na inwestycje i nieustanny wzrost budżetu 
ój inwestycji na terenie gminy, już po raz ósmy zakwalifikowaliśmy się do 
 funkcjonujących polskich samorządów - „Złotej Setki Samorządów”, 
i raz tytuł Mistrza Zrównoważonego Rozwoju. W mijającej kadencji 
żo poważnych inwestycji: 
ano nowoczesną szkołę podstawową oraz gimnazjum wraz z halą 
pnie, bardzo dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

• Przeprowadzono remont budynku 
Szkoły Podstawowej we wsi Liszyno, 
dostosowując ją do wymagań naszych czasów. 
• W ciągu ostatnich kilku lat powołano 
do życia sześć świetlic wiejskich, w Wykowie, 
Borowiczkach Pieńkach, Bielinie, Rydzynie, 
Cekanowie oraz Mirosławiu. Świetlice okazały 
się miejscem integracji zarówno młodzieży jak 
i dorosłych. 

Fot. Maciej Kowalski

A ORAZ GIMNAZJUM WRAZ Z 
 SŁUPNIE 

• Rada Gminy Słupno podjęła decyzję  
o uruchomieniu Środowiskowego Domu 

Fot. Maciej Kowalski

WYREMONTOWANY BUDYNEK STAREJ SZKOŁY W 
SŁUPNIE  

 Słupnie. W tym celu przeznaczono do adaptacji budynek po starej szkole w 
icy Warszawskiej. Placówka 
o dobrym wyposażeniem sal  
alistycznych oraz sprzętem do 
osiada pracownię kulinarną  

życia, krawiectwa i 
artystyczną, majsterkowania 
delarstwo, rzeźba, wiklina), 
ą. Podstawowym celem 
rodowiskowego Domu 
st aktywizacja uczestników,  

wszystkim poprawa ich 
 w społeczeństwie i powrót do 
nych ról społecznych. Obecnie  
dzibę swoją ma również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne 
acji, Klub Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Gminna 
czna, 

• Zmodernizowano stacje 
wodociągową w Słupnie wraz  
z budową dwóch zbiorników 
wyrównawczych, 

• Zmodernizowano  
i rozbudowano oczyszczalnię 
ścieków w Słupnie, 

• Wybudowano pompownię 
we wsi Cekanowo, 

• Wybudowano studnię 
głębinową we wsi Bielino 

Fot. Maciej Kowalski

EKÓW W SŁUPNIE 



• Wybudowano most na rzece Słupiance we wsi Miszewko Strzałkowskie, łączący 
Miszewko Strzałkowskie, Szczytno oraz Miszewko Stefany,  

Fot. Maciej Kowalski 

MOST NA RZECE SŁUPIANCE 

Fot. Maciej Kowalski 

Fot. Maciej Kowalski

• Przeprowadzono 
remont cieków 
naturalnych A-1, A-1/1, A-
1/2, C oraz odbudowę 
przepustów na gruntach wsi 
Gulczewo Stare i Mirosław, 
inwestycja została wsparta 
finansowo przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, 
 

 
• W minionej kadencji wybudowano 16 kilometrów 
dróg w miejscowościach: Barcikowo, Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Gulczewo Nowe, 
Gulczewo Stare, Miszewko Stefany, Ramutowo, Sambórz Słupno, Wykowo oraz chodniki  
w miejscowościach: Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Miszewko Strzałkowskie oraz Słupno, 
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NOWE OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W SŁUPNIE
Fot. Maciej Kowalsk



• Blisko 95% gospodarstw domowych na terenie gminy Słupno zostało już 
podłączonych do sieci wodociągowej, w minionej kadencji wybudowano 13,5 kilometra 
sieci wodociągowej. Bardzo ważną inwestycją związaną z wodociągami, było wykonanie 
spinki sieci wodociągowej, łączącej istniejące wodociągi w Słupnie oraz w Cekanowie, 
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• Wybudowano 13,6 kilometra sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Cekanowo, 
Nowe Gulczewo oraz w Słupno. Na realizację inwestycji w Nowym Gulczewie, Gmina 
Słupno pozyskała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(72.32%) oraz z budżetu państwa (9,64%). Łączna wartość inwestycji w Nowym Gulczewie 
wyniosła 4,4 mln PLN. 

Fot. Maciej Kowalski 

•  Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, stanowiącego podstawę prawną większości decyzji wydawanych w procesie 

inwestycyjnym, 
• Od wielu lat organizujemy 
festyn gminny połączony z 
zawodami strażackimi, 
odbywający się we wsi Wykowo, 
który cieszy się ogromną 
popularnością nie tylko wśród 
mieszkańców naszej gminy, ale 
również gmin ościennych oraz 
miasta Płocka. 
• Wizytówką naszą jest także 
bardzo aktywna Gminna Orkiestra 

Dęta, działająca od trzech lat i skupiająca w swych szeregach głównie młodzież z terenu 
Naszej Gminy, osobą, dzięki której 
orkiestra odnosi coraz więcej 
sukcesów, jest Kapelmistrz Pan 
Władysław Adamczyk  

GMINNA ORKIESTRA DĘTA 

• 12 czerwca 2006 roku w 
Słupnie odbyła się uroczystość 
wkopania „Dębu Papieskiego”. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym w 
Słupnie, następnie przy pomniku 
Dwudziestu Straconych dzieci ze szkół 
z terenu gminy zaprezentowały 
program patriotyczno-religijny, po czym nastąpiło przejście pod zabytkową plebanię, gdzie 
wkopano poświęcony przez Jana Pawła II Dąb, 



NASZYM PROBLEMEM 
 
• BEZROBOCIE. Naszym największym problemem jest bezrobocie. Zauważamy,  
że powstaje zależność między bezrobociem a pomocą społeczną. Gdy wzrasta bezrobocie, 
wzrasta również liczba rodzin objętych pomocą społeczną. Bezrobocie powoduje, iż standard 
życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar patologii społecznej. Brak 
zatrudnienia, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa  
na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki: dezintegracji rodziny, zwiększenia 
ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego. Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym 
stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego 
oraz powszechności "pracy na czarno". 
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• Brak regulacji rzeki Słupianki, 
• Podtapianie gruntów nadwiślańskich, 
• Brak dużego przedszkola dla najmłodszych mieszkańców Naszej gminy, 
• Wydłużony proces inwestycyjny, 
 
 
NASZE ZAMIERZENIA 
 
• W naszych zamierzeniach na przyszłość pozostaje rozbudowa zespołu szkół  
w Słupnie o nowe sale dydaktyczne, planujemy także wydzielenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego, z kortami tenisowymi, systemem boisk, w tym do piłki plażowej, basenem, 
amfiteatrem, a nawet dalekosiężnie z arboretum. Kompleks ten posiadałby odpowiednie 
zaplecze w postaci budynków socjalnych i gospodarczych. 

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

•  Bardzo ważnym zadaniem 
inwestycyjnym dla gminy, choć przez 
nas nie realizowanym, będzie 
budowa obejścia drogowego Słupna 
od strony północnej, przez Borowice, 
Miszewko Strzałkowskie, z wylotem 
w Boryszewie. Inwestycja stanowi 
element ważnego węzła 
komunikacyjnego Płocka. Dzięki 
temu Słupno będzie odciążone od 
niebezpiecznego i narastającego 
ruchu tranzytowego.  

 



• Ambitnym, ale niezbędnym przedsięwzięciem inwestycyjnym będzie regulacja rzeki 
Słupianki, która obejmowała będzie udrożnienie koryta rzeki na całej długości, wraz  
z umocnieniem skarpy. Przed wylewami rzeki będzie chronić system umocnień w postaci 
zapory, jazu, zbiornika retencyjnego, regulującego poziom wody w rzece.      
                                                                                                                                          

• Na najbliższe lata 
planujemy budowę sieci 
ścieżek rowerowych, 
wpisujących się w 
koncepcję „Zielonego 
Szlaku Rowerowego 
Mazowsza”. 

NIEREGULOWANY ODCINEK RZEKI SŁUPIANKI 

• W listopadzie 2005r. 
Gmina Słupno złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie 
n/w inwestycji w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006:  
 

 
Fot. Maciej Kowalski

1.  „Budowa dróg gminnych: ulicy Jaśminowej i Wierzbowej – Gmina Słupno wraz  
z infrastrukturą” 
2. „Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Ludowej i Piaskowej - gmina Słupno wraz  
z infrastrukturą” 
Projekt obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu kołowego i pieszego wraz z 
kanalizacją deszczową. 
Przebudowa ulic objętych projektem, w odniesieniu do każdej z nich będzie polegała na: 
- utwardzeniu nawierzchni jezdni, 
- utwardzeniu nawierzchni zjazdów na posesje, 
- utwardzeniu nawierzchni chodników po obu stronach jezdni, 
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, 
- przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia terenu.   
Projekty wpłyną pośrednio na rozwój usług transportowych i pochodnych, które z kolei 
spowodują wzrost wartości dodanej w postaci nowych miejsc pracy, wzrostu zadowolenia 
mieszkańców, a także wzrostu bezpieczeństwa. Ponadto projekty zwiększą komfort 
korzystania z infrastruktury drogowej. 
• W planach mamy także modernizację stacji wodociągowych w Gulczewie, Mijakowie 
oraz w Bielinie, 
• W dalszym ciągu staramy się tworzyć optymalne warunki dla nowych inwestorów na 
terenie gminy, w celu zmniejszenia skali bezrobocia, 
• Troska o środowisko naturalne i ochronę środowiska, 
• Dalsza rozbudowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, oraz całej infrastruktury, 
potrzebnej naszym mieszkańcom. 
Jak widać zadań przed nami jest jeszcze bardzo dużo i pracy samorządowej w następnych 
kadencjach na pewno nie zabraknie.  
 
 



BUDŻET GMINY W LATACH 2002-2005 
 

DOCHODY 
Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 
Dochody ogółem 
[w tys. zł] 

9 043,7 14 500,6 15 616,7 21 926,1 

Dochody własne 
[%] 

71,7 81 82,5 78 

 
WYDATKI 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 
Wydatki ogółem 
[w tys. zł] 

8971,2 14670,9 17 516,7 23 035,6 

Wydatki 
inwestycyjne  
[w %] 

33,8 51 52,7 44 

 
ZASTOSOWANIE ULGI W DOCHODACH WŁASNYCH 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 
Ulgi w % do 
dochodów 
własnych 

2 5 3 2 

 
ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 
Wielkość 
dofinansowania 
[w tys. zł] 

0 155,8 0 3121,8 

 

 
Fot. Maciej Kowalski 

           BUDYNEK URZĘDU GMINY                                                 
 



FESTYN GMINNY ORAZ ZAWODY STRAŻACKIE 
 

9 lipca 2006 roku na stadionie Sportowym w Wykowie odbył się Gminny Festyn 
połączony z zawodami strażackimi. 
Festyn zgromadził bardzo dużą rzeszę osób, które dopingowały rywalizującym ze sobą sekcją 
strażackim. Zanim przystąpiono do rywalizacji na płycie stadionu odbyła się prezentacja 
uczestników tych zawodów, a były to drużyny z Gulczewa, Miszewka, Cekanowa, Słupna, 
Mijakowa, Święcieńca oraz damska, a także damsko-męska drużyna młodzieżowa. 

Program Festynu był bardzo urozmaicony, po zawodach strażackich, które wyłoniły 
zwycięską drużynę OSP Gulczewo, wystąpiły zespoły Bayer Full oraz Paka Jana. 
Niezapomniano o najmłodszych, dla których zorganizowano rozmaite konkursy, gdzie 

rywalizacja również przebiegała z wielkim zaangażowaniem. Niewątpliwą atrakcją były 
zjeżdżalnie pneumatyczne cieszące się wielką popularnością wśród młodszej części gości. Dla 
kibiców piłkarskich przygotowano telebim, na którym można było obejrzeć finałowy mecz 
Mistrzostw Świata. 

Fot. Maciej Kowalski 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Słupnie wystawił własne stoisko. Znajdowały się na nim prac , rzeźby , koszyki wiklinowe 
uczestników domu, które można było kupić i tym samym przyczynić się do wspomożenia 
działalności ŚDS. Każdy mógł wziąć udział w loterii fantowej lub posmakować chleba ze 
smalcem i ogórkiem. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała kiermasz książki oraz 
kącik zabaw dla dzieci. 



I GMINNY BIEG PRZEŁAJOWY 
10 czerwca 2006r. na dziedzińcu 
Szkoły Podstawowej w Liszynie 
zebrało się bardzo liczne grono 
amatorów biegania ze szkół 
podstawowych Słupna, Święcieńca i 
Liszyna. Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej, Szkoły z 
tereny gminy oraz Urząd Gminy. 
Imprezę poprowadziła p. Izabela 
Tomaszewska, a wspierali ją nauczyciele wychowania fizycznego i wolontariusze.  

Fot. Maciej Kowalski 

Pogoda dopisała. Gospodarze terenu - szkolna społeczność Liszyna, dołożyli starań, by nikt 
nie nudził się podczas przerw między 
biegami. Wystąpił min. szkolny zespół 
„Fit dance”, prezentujący układy 
gimnastyczno-taneczne, a także odbyło 
się wiele konkursów. Nawet ci, którzy 
czuli w nogach przebytą trasę, rwali się 
do wesołych konkurencji.  
Na prawdziwe dowody uznania 
przyszedł czas podczas podsumowania 
biegów we wszystkich kategoriach. 
Najzagorzalszymi zwolennikami 

biegów byli najmłodsi – to oni stawili się na starcie w najliczniejszym składzie, ale także bieg 
rodzinny przyciągnął sporą gromadkę uczestników. Okazało się, ze warto było walczyć, gdyż 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z grup otrzymali medale: złote, srebrne lub 
brązowe oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulacje wszystkim uczestnikom I Gminnych 
Biegów Przełajowych złożył p. Stefan Jakubowski - wójt Gminy Słupno. Razem z 
organizatorami zachęcał wszystkich do aktywnego wypoczynku, który zapewni zdrowie, 
kondycję i może przysporzyć 
powodów do dumy.  

Fot. Maciej Kowalski 

 
UROCZYSTOŚĆ WKOPANIA 
DĘBU PAPIESKIEGO 
28 kwietnia 2004 roku podczas 
Pielgrzymki Leśników do Watykanu, 
w trakcie audiencji udzielonej 
delegacji leśników Papież Jan Paweł 
II poświęcił kosz żołędzi Fot. Maciej Kowalski 



pochodzących z dębu „Chrobry” – najstarszego dębu szypułkowego w Polsce, trzeciego pod 
względem wieku w Europie środkowo - wschodniej. Z poświęconych żołędzi wyhodowano 
sadzonki „Dębów Papieskich”.  

Dzięki ogólnopolskiej akcji 
prowadzonej przez Generalną 
Dyrekcję Lasów 
Państwowych do wszystkich 
Nadleśnictw i Regionalnych 
Dyrekcji Lasów 
Państwowych na teren całego 
kraju trafiły dęby, które 
posadzone stanowić będą 
żywy pomnik obecności 
wielkiego Polaka, Papieża 
Jana Pawła II w ukochanej 
Ojczyźnie.  
12 czerwca 2006 roku odbyła 
się w Słupnie uroczystość 
posadzenia „Dębu 
Papieskiego”, aby w sposób 
symboliczny, ale jakże 
wymowny uczcić Pontyfikat 
wielkiego człowieka, naszego 
rodaka, Jana Pawła II. 
Uroczystość uświetnili 
między innymi Biskup Płocki 
Stanisław Wielgus, 
Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jerzy 
Piątkowski, Nadleśniczy Roman Malinowski, Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Chrzanowski, proboszcz tutejszej parafii ks. Marek 
Zawadzki oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna i mieszkańcy naszej gminy,  
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Słupnie, celebrowaną 
przez księdza biskupa Stanisława Wielgusa. Kolejną częścią uroczystości, był apel 
patriotyczny, przygotowany przez uczniów szkół z terenu gminy, przy pomniku mieszkańców 
Słupna i okolic, bestialsko zamordowanych przez hitlerowców podczas II Wojny Światowej. 
Kolejnym etapem uroczystości było wkopanie Dębu na terenie zabytkowej plebanii, w 
miejscu symbolicznym, bowiem tu przebywali internowani biskupi – męczennicy: Antonii 
Julian Nowowiejski oraz Leon Wetmański, obydwaj bestialsko zamęczeni przez hitlerowców, 
po przewiezieniu do obozu w Działdowie.    

Fot. Maciej Kowalski 



S E G R E G U J    O D P A D Y 
Mieszkańcy wrzucajcie właściwe odpady do pojemników i 

worków przeznaczonych do segregacji  !!! 
 

Szkło białe i kolorowe Metale i tworzywa sztuczne Papier 

CO WRZUCAMY CO WRZUCAMY CO WRZUCAMY 

 Stłuczkę szklaną 

 Butelki i słoiki 
 Puszki stalowe 

 Puszki aluminiowe 

 Butelki PET 

 Folię polietylenową 

 Papier 

 Tekturę 

 

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 Porcelany 

 Luster 

 Szyb 

 Butelek z tworzyw sztucznych 

 Opakowań po środkach ochrony 

roślin 

 Opakowań po lekarstwach 

 Nie opróżnionych opakowań 

 Opakowań zabrudzonych (np. 

farbami i smarami) 

 Nie opróżnionych opakowań 

 Opakowań po lekarstwach 

 Puszek po lakierach i farbach 

 Puszek po aerozolach 

 

 

 Zabrudzonego papieru i tektury 

 Papy 

 Pieluch jednorazowych 

 Kartonów po napojach 

 

 
 Pamiętajmy o zgniataniu opakowań z tworzyw sztucznych – zajmują mniej miejsca. 
 Pamiętajmy, że odpady mogą być segregowane „u źródła”- zapytajcie o worki lub 

pojemniki do selektywnej zbiórki firmę, z którą macie podpisaną umowę na odbiór odpadów 
komunalnych. 

 Pamiętajmy żeby opróżniać opakowania przed wyrzuceniem do pojemnika lub worka. 
 Pamiętajmy, że tzw. bioodpady (opadłe liście, skoszona trawa, chwasty z ogródka, odpady 

kuchenne pochodzenia roślinnego) należy kompostować w przydomowych kompostownikach 
lub do tego przeznaczonych pojemnikach. 

 Pamiętajmy, żeby nie wrzucać odpadów niebezpiecznych do pojemników na odpady 
komunalne. 

 



SŁUPNO BIEGA – BIEG JESIENI 
 
W ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA 22.10.2006, odbyła się w Słupnie impreza sportowa, 
która zgromadziła dużą grupę sympatyków biegania. Na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Słupnie spotkało się około 150 
uczestników biegu rekreacyjnego. 
Dystans 3km przebiegał 
malowniczymi uliczkami i 
ścieżkami leśnymi Słupna. 
Wszyscy (dzieci, młodzież, dorośli 
i starsze osoby ukończyli bieg w 
bieg w doskonałej formie fizycznej 
i zdeklarowali uczestnictwo w 
kolejnym biegu. Gościliśmy także 
zwolenników nowej intensywnej 
formy marszu z kijkami (NORD 
WALKING). Jestem przekonany, 
że po LETNIM BIEGU w Liszynie 
i JESIENNYM GIEGU 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 wieloma pracownikami urzędu gminy, przebiegł dystans dobrej formie. 

Dzięki organizatorom: Urzędowi Gminy, Stowarzyszeniu „Na 
Rzecz Społeczności Lokalnej”, Partnerstwu „Nasza 19”, 
Szkołom Gminnym, sponsorom (Ponzio, Otel, Ciastkarnia 
Roman Jędrak, GOPS w Słupnie, sadownik Marek Kroczewski), 

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, 
Jadwiga Biernat – pielęgniarka, Andrzej Kania – sędzia główny, dyr. Bogumiła Ogrodowczyk, dyr. 
Izabela Tomaszewska, Waldemar Kaczorowski oraz wspaniali młodzi wolontariusze Ada, Magda, 
Arek, Jacek, Paweł, Ada, Kasia, Justyna, Kamil, Katarzyna, Dawid, Kuba, Julita, Marta, Andżelika, 
Ania, Ilona i Włodek. 

Fot. Maciej Kowalski 

Fot. Maciej Kowalski 

Fot. Maciej Kowalski 

DO ZOBACZENIA NA TRASACH BIEGOWYCH 
Andrzej Chrzanowski 

 



JUBILEUSZ DŁUGOTRWAŁEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
 
W dniu 08.09.2006, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupnie, odbyła się niecodzienna uroczystość. 
Pięć par małżeńskich świętowało Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. 
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”. 
Aktu dekoracji 
dokonał Wójt Gminy 
Pan Stefan Jakubowski 
przy udziale 

Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana 

Andrzeja 
Chrzanowskiego. Za 
65 lat wspólnego 
pożycia małżeńskiego 
medalami zostali 
odznaczeni Państwo 
Józef i Eugenia 
Kuchta, zaś za 50 lat 
wspólnego pożycia 

małżeńskiego 
medalami zostali odznaczeni: Państwo Kazimierz i Henryka Wawrzyńcak, Państwo Edward i 
Marianna Kępczyńscy, Państwo Henryk i Stella Kępczyńscy oraz Państwo Mieczysław  
i Marianna Pietrzak. Jubilaci złożyli wzajemne podziękowania pod adresem współmałżonka za miłość, 
szczęście i trwałość związku małżeńskiego. Podczas uroczystości Jubilatom towarzyszyły rodziny, a 
Gminna Strażacka Orkiestra Dęta zapewniła oprawę muzyczną uroczystości.   

Fot. Maciej Kowalski 

Ala Górecka 
 

   
 

„BUDUJEMY RAZEM MOSTY...” 
 
       W dniach 12-23 sierpnia odbył się obóz młodzieżowy o nazwie „Budowanie Mostów”. Wśród ponad 30-to 
osobowej grupy młodzieży z Polski, Albanii i Ukrainy nie zabrakło wolontariuszy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie. Pierwsze dni wypełnione zostały warsztatami integracyjnymi, ekologicznymi i 
plastycznymi. Priorytetowe stały się jednak trzydniowe warsztaty muzyczne poprowadzone przez znakomitego 
muzyka Joszko Brodę, na których została nagrana płyta CD ze wszystkich trzech krajów z udziałem młodzieży.  
Drugą część obozu stanowił wyjazd studyjny północno-wschodnim szlakiem Polski. Wolontariusze brali udział 
w kilkugodzinnym spływie kajakowym Czarną Hańczą. W programie była również wizyta w Fundacji 
„Pogranicze”, oglądanie wystawy w tzw. Białej Synagodze poświęconej Czesławowi Miłoszowi, zwiedzanie 
dworu w Krasnogrudzie. Uczestnicy zwiedzali również muzułmańskie meczety w Bohonikach i Kruszynianach 
oraz zapoznali się z tatarską kulturą uczestnicząc w pierwszym dniu festiwalu przy „Tatarskiej jurcie”. W trakcie 
imprezy mieli możliwość strzelać z łuku, jeździć konno, zobaczyć wystawę poświęconą muzułmańsko-tatarskim 
tradycjom.  
W czasie dwóch ostatnich dni obozu uczestnicy przygotowali wstępne projekty, które chcieliby realizować lub 
które mogłyby stać się kontynuacją tegorocznego spotkania. Jednym z nich był wyjazd do Kosova. Na 
zakończenie młodzież zorganizowała dyskotekę w czasie, której wzajemnie prezentowała aktualne hity 
muzyczne w swoich narodowych językach i porównywała techniki taneczne. Pełni wrażeń, wzruszeń i braku 
jakiejkolwiek chęci wyjazdu i nieodwołalnego zakończenia obozu, a także nadziei na ponowne spotkanie 
wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powrócili do swoich domów. 

Monika Pankowska 
 



DZIEŃ  AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI 
  
W dniu 17 września 2006 roku przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Słupnie odbył się „Dzień Aktywnej 
Społeczności”. Imprezę otworzył Wójt 
Gminy Stefan Jakubowski oraz Starosta 

Powiatu Płockiego Michał Boszko. O godzinie 13:30 uczestnicy 
Centrum Integracji Społecznej zaprezentowali projekt „Przeciw 
wykluczeniu – CIS w Słupnie” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród licznych atrakcji tego 
dnia były m.in.: loteria fantowa, kramiki z pracami osób 
niepełnosprawnych, malowanie twarzy, kiermasz książki w 
Bibliotece Publicznej a także warsztaty z artterapii i rzeźby. 

Jednym z punktów imprezy było podziękowanie dla pracodawców 
Centrum Integracji 
Społecznej i sponsorów 
projektu „Tajemniczy 
Zakątek” realizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Społeczności 
Lokalnej. Nasze 
zaproszenie przyjęły 
również zaprzyjaźnione 
Domy Pomocy 

Społecznej: DPS z Miszewa Nowego, DPS z Wyszogrodu, DPS z 
Zakrzewa a także dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu 
gminy Słupno: z Wykowa, Mirosławia, Słupna, Borowiczek Pieniek i Rydzyna. Wszyscy zaprezentowali 
programy artystyczne oraz otrzymali upominki za występy. Dzieci z Mirosławia przedstawiły „Bajkowy Pociąg” 
opowiadający o bajkach, które dzieci znają i chętnie czytają. W podziękowaniu otrzymały od Przewodniczącego 
Rady Gminy Słupno Andrzeja Chrzanowskiego radiomagnetofon CD.  
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego laureatkom 
konkursu „Gospodarstwo moich marzeń w środowisku przyrodniczym – 2006”. W imieniu Wojewody dyplomy 
wręczyli: Wójt Gminy Stefan Jakubowski i Dyrektor GOPS Joanna Jakubowska. Zabawę taneczną poprzedziły 
zabawy dla dzieci oraz podziękowania dla wolontariuszy. O godzinie 17:00 rozpoczęto potańcówkę przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego. 

Monika Pankowska                             

Gminne Centrum Informacji 
Klub Integracji Społecznej 

 Gminne Centrum Informacji - Klub Integracji Społecznej realizuje 
działania statutowe obejmujące w pierwszej kolejności osoby bezrobotne, 
którym udzielane są wszelkiego rodzaju odpowiedzi na temat rynku pracy, 
organizacji kursów w Instytucjach szkoleniowych oraz Powiatowym i 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 
Do dyspozycji osób poszukujących pracy dostępne są komputery ze 
stronami ofert pracy nie tylko Płockich Urzędów. Dostęp za pośrednictwem 
Internetu przyspiesza i mobilizuje do aktywnego poszukiwania pracy 
zgodnie z zawartymi przez osoby bezrobotne kontraktami i kartami 
bezrobotnego. Ponadto z komputerów korzystają uczniowie szkół 
podstawowych oraz gimnazjum poszukując materiałów do szkoły a także osoby nie posiadające sieci 
internetowej w domu – osoby dorosłe, starsza młodzież.  
W ramach organizacji Klubu Integracji Społecznej osoby bezrobotne uczestniczące w programie Prace 
Społecznie Użyteczne spotykają się w grupach porannych i popołudniowych co najmniej raz w miesiącu 
realizując programy o wybranej przez siebie tematyce. Klubowicze poznają obsługę komputerów, zapraszają na 
spotkania gości np. ogrodnika prowadzącego zajęcia na temat pielęgnacji krzewów. Do zadań priorytetowych  
Klubu należy również inicjowanie grup wsparcia. Klub Integracji Społecznej korzysta i aktywnie uczestniczy w 
programach Aktywizacji Bezrobotnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, współpracuje również z 
Powiatowym Urzędem Pracy kierując osoby bezrobotne na kursy i spotkania warsztatowe. 

http://www.aktywnespolecznosci.pl/


Grupa Partnerska „Nasza 19”. 
          Grupa Partnerska „Nasza 19” jest grupą spotykającą się ze sobą w celu decydowania i planowania 
działań na Terenie Gminy dla Mieszkańców.  
Grupę założycielską tworzą przedstawiciele Urzędu Gminy, Instytucji Oświatowych, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele Rady Gminy, Strażacy, organizacja pozarządowa 
„Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej”.  
Grupa Partnerska jest grupą wsparcia społecznego, która tworzy i realizuje działania, w oparciu o rozeznane 
potrzeby lokalne. 
Grupa ta opiera się na zasadzie dobrowolnego udziału. Głównym założeniem i celem grupy jest hasło: „Razem 
można lepiej, łatwiej ...”.  
Obecnie Grupa realizuje dwa działania blokowe dotyczące: 

• „czasu wolnego dzieci i młodzieży” 
• „bezrobotnych i rolników” 

    Z inicjatywy Partnerstwa rozpropagowany został „Bieg przełajowy w Liszynie” - obecnie przygotowania do 
jesiennego biegu przełajowego w Słupnie. 
Zacieśnienie związków pomiędzy instytucjami jak chociażby przygotowania i działania podczas Festynu w 
Wykowie (przygotowanie konkursów dla dzieci przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej oraz 
loterię i malowanie twarzy - GOPS). 
W ciągu roku Szkoły wraz z animatorem kultury organizowały konkursy fotograficzne. 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się zajęcia dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych. 
Oczekujemy na rozszerzenie współpracy z nowymi partnerami, którym na sercu leży DOBRO 
MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 
 

 
 

Drodzy mieszkańcy gminy Słupno, 
pragniemy Państwa poinformować, iż w lipcu br. przy GOPS w Słupnie uruchomiliśmy 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień.  
Powstał on w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

opracowanego przez Urząd Gminy w Słupnie. 
 

Do podstawowych działań Punktu Konsultacyjnego należy: 
 

• udzielanie osobom uzależnionym oraz ich rodzinom informacji o możliwościach 
otrzymania pomocy terapeutycznej, 

• prowadzenie zapisów do zatrudnionych w GOPS w Słupnie specjalistów (pedagog, 
psycholog, terapeuta, psychiatra), 

• pomoc członkom rodzin doświadczających przemocy ze strony nadużywających 
alkoholu domowników w podejmowaniu działań zaradczych, 

• przyjmowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień, czy też wspieranie w nawiązaniu kontaktu z instytucjami takimi jak 
prokuratura, sąd i policja, 

• rodzice mogą uzyskać także informację odnośnie narkotyków (rodzaje, objawy, testy 
na obecność narkotyków w organizmie), 

• ponadto PKU jest w stałym kontakcie z placówkami świadczącymi pomoc medyczną i 
psychologiczną działającymi poza terenem gminy. 

Punkt działa na terenie GOPS w Słupnie i jest czynny: 
wtorki 13:00 – 16:00 
piątki 8:00 – 15:00 

 



 
   
 
Od 1 czerwca 2006 roku na terenie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie realizowana jest budowa 
placu zabaw dla dzieci. Projekt został napisany przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej i  
trwać będzie do 30 listopada. Pomysł zainicjowali 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. 
” jest kontynuacją budowy powstałego w 2005 roku 

ogrodu. W jego powstanie zaangażowało się wiele osób niepełnosprawnych, wolontariuszy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej a także bezrobotnych – uczestników Klubu Integracji Społecznej. „ Tajemniczy Zakątek” 
będzie miejscem zabaw dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy. Ogród zostanie również wypełniony 
pracami osób niepełnosprawnych a także rabatami kwiatowymi seniorów. Stowarzyszenie w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Falantropii w Polsce we współpracy Regionalnego 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku) otrzymało dotację na budowę w 
wysokości 3.000 zł. Do naszej akcji przyłączyli się również lokalni 
przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy: 
Firma Zamet, Zajazd Pod Szczęśliwą 
Gwiazdą, Lech-Trans, Dombud, płockie 
Wodociągi, Ponzio Polska, Firma Otel,  

Firma Aniram a także Pan Marek Kowalczyk mieszkaniec gminy. 
Serdecznie zapraszamy do wsp

„Tajemniczy Zakątek

ólnej realizacji projektu. Osoby chcące 
wesprzeć oraz przyłączyć się do budowy placu zabaw prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu (024) 261-29-42. 

                                                                            Opracowała: Monika Pankowska 
 

W okresie od 07.08.2006r. do 30.08.2006r. odbywały się rozszerzone 
zajęcia ś

yjnych przekazała                                                                         

w
 dni 

d nich znalazły 

ko na 

 
e Słupna, 

trójwymiarowe, Aquapark, zwiedzani

 tatowe w Środowiskowym Domu Samopomocy (zajęcia na 
y 

 żackiej 

 zne (asertywność, narkomania, alkoholizm, savoir vivreu – zasady dobrego 

 teka, gry, zabawy, konkursy plastyczne. 
Beata Grommunt                           

                                                                                                                                                    
 

          WAKACYJNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
 

wietlicowe dla 5 świetlic środowiskowych z terenu gminy Słupno: Rydzyna 
(16 dzieci), Borowiczek Pieniek (14 dzieci), Słupna (13 dzieci), Wykowa (19 dzieci)  
i Mirosławia (14 dzieci). Łącznie 76 dzieci w wieku 7 – 16 lat. 
Środki finansowe na zorganizowanie zajęć wakac
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a organizatorem 

zajęć był Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej   Słupnie.  
Każda tura obejmowała 8
ośmiogodzinnych zajęć.  Wśró
się między innymi: 

 wycieczka rowerowa i ognis
polanie św. Huberta, 
zwiedzanie ZOO, 

 podchody na tereni
 wyjazd do Warszawy (kino 

e Starego Miasta, posiłek w 
McDonald), 
zajęcia warsz
pracowniach: stolarskiej, artystycznej, krawieckiej, komputerowej oraz gr
i zabawy sportowe na terenie GOPS i placu zabaw dla dzieci), 
warsztaty muzyczne prowadzone przez członków Gminnej Stra
Orkiestry Dętej,  
zajęcia profilaktyc
zachowania), 
ogniska, dysko

  Monika Pankowska 



 

                                   ul. Miszewska 8a 
                                    09-472 Słupno 

                                    tel. 024-267-95- 82 
                                     e-mail: przedslup@op.pl

 

 
Przedszkole w Słupnie jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Słupno.  
Zlokalizowane jest w budynku Urzędu Gminy, z placem zabaw wyposażonym w nowoczesny sprzęt terenowy, 
gdzie dzieci znajdują świetne warunki do zabawy o każdej porze roku.                                                                                              
Nasze Przedszkole jest małą, placówką składającą się z trzech oddziałów.  
Jeden oddział to grupa 3,4-latki, drugi to grupa 5,6- latków, trzeci oddział dojeżdżający do S.P. w Liszynie 
.Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 -16.00. 
W naszym przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, 
troską oraz życzliwością i sympatią. Dużą wagę w wychowaniu przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju 
dziecka. Ważnym aspektem wychowania i nauczania jest wychowanie ekologiczne.                               
Nasze dzieci biorą czynny udział w akcji Sprzątanie Świata czy dokarmianie ptaków zimą. 
Przedszkolaki uczestniczą w konkursach i przeglądach, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. 
Organizujemy wiele imprez i uroczystości. Staramy się stworzyć bezpieczne Przedszkole. Jesteśmy otwarci na 
współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nasze Przedszkole jest wyposażone w nowoczesny sprzęt i 
pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana. Cały personel jest życzliwy, 
serdeczny, propagujący wzory zdrowego stylu życia. Absolwenci naszego przedszkola są dobrze 
przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Zapewniamy rodzicom: 

• Miłą, ciepłą, rodzinną atmosferę, 
• Fachową opiekę, wszechstronny rozwój dziecka, 
• Smaczne, zdrowe jedzenie, 
• Ciekawy i bezpieczny sprzęt do zabaw i ćwiczeń, 
• Nowoczesną bazę dydaktyczną, 
• Dobrą zabawę, 
• Zajęcia dodatkowe: 

- nauka jęz. angielskiego 
- zajęcia logopedyczne 
- ćwiczenia korekcyjne 
- rytmika 
- religia 

• W naszym przedszkolu organizowane są: 
- zajęcia otwarte dla rodziców, 
- spacery, wycieczki do kina, teatru, do Straży Pożarnej w Płocku, na ścieżkę dydaktyczną do 
Miszewa Murowanego i do Łącka. 

 
Pracownicy przedszkola: 
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA - Ewa Stańczak 
NAUCZYCIELKI: Anna Modzelewska - grupa młodsza 3,4 latki, Hanna Kowalska - 6 – latki grupa 
dojeżdżająca do S.P. w Liszynie, Edyta Sobolewska – grupa 5,6 latki 
Pomoc nauczycielki - Maria Głowacka 
Intendent - Bogusława Grzelak 
Kucharka - Marianna Zygmuntowicz 
Pomoc kucharki - Anna Pawicka 

                            
                                                                    Ewa Stańczak  

Edyta Sobolewska 

mailto:przedslup@op.pl


OBWIESZCZENIE 
GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W  SŁUPNIE 

z dnia 23 października 2006r. 
 
   Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (jednolity  tekst: Dz.U  z 2003r.  nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami ) Gminna Komisja  Wyborcza 
podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  do Rady Gminy w Słupnie w wyborach 
zarządzonych na dzień 12 listopada  2006. 
 
Okręg  wyborczy Nr  1                                                                 Okręg wyborczy Nr  6 
 Lista  Nr 1 Komitet Wyborczy PSL                                                       Lista Nr 1 Komitet Wyborczy PSL 
1.Garwacka Katarzyna – lat 42-zam. Bielino                                             1.Zapora Elżbieta Wanda – lat 58 - zam. Miszewko    
                                                                                                                                                                                          Stefany      
2.Machowski   Grzegorz Jan – lat 45- zam. Rydzyno                                 Lista Nr 4  KW Prawo i Sprawiedliwość 
3.Guzanek Mysiakowska Anna – lat 28-zam.Borowiczki Pieńki               1.Jasiński Piotr Roman  - lat 46-zam.Miszewko    
                                                                                                                                                                               Strzałkowskie   
Lista Nr 7  KW Samoobrona RP                                                             Lista  Nr 7    KW Samoobrona RP                                                         
1.Więcek Joanna – lat 32 – zam. Bielino                                                    1.Chandlarski Lech Paweł – lat 53 – zam. Miszewko   
                                                                                                                                                                            Strzałkowskie 
Lista Nr 23 KWW Wybieramy Naszą Gminę 
1.Kępczyński Dariusz – lat 36 –zam.Borowiczki Pieńki                            Okręg Wyborczy Nr 7                                                                   
2.Piętka Andrzej –lat 31 – zam. Borowiczki Pieńki                                    Lista Nr 1  Komitet Wyborczy PSL                                                        
3.Wiktorowski  Tomasz – lat 27 – zam. Borowiczki Pieńki                       1.Dziecinny Zbigniew Bogusław – lat 46 – zam.   
                                                                                                                                                                              Cekanowo  
Lista Nr 24 KWW Wiosna                                                                        Lista  Nr 7    KW Samoobrona RP                                                         
1.Jaroszewska Stanisława –lat 58 – zam. Rydzyno                                     1.Jarzyńska Zofia Ewa – lat 42 –zam. Cekanowo                     
2.Szostek Wojciech – lat 44 – zam.Borowiczki Pieńki                                                                                 
                                                                                                                     Okręg wyborczy Nr 8                                                      
Okręg wyborczy Nr 2                                                                     Lista Nr 1      Komitet Wyborczy PSL                                  
Lista  Nr 1    Komitet Wyborczy PSL                                                      1.Drajkowski Michał Józef -lat 49  - zam. Mirosław                                 
1.Kuchta Elżbieta Stanisława -lat  56  - zam. Liszyno                                Lista Nr 7    KW Samoobrona RP            
2.Bojarski Grzegorz  Marcin – lat 55  - zam.Wykowo                               1.Pietrzak Anna Elżbieta – lat 41 – zam. Mirosław                                    
Lista Nr 7 KW Samoobrona RP                                                          
1.Szyperska Urszula – lat 46- zam.Liszyno                                                Okręg wyborczy Nr 9                                            
2.Wilczyński Mirosław Kazimierz – lat 64 –zam.Wykowo                        Lista Nr 1      Komitet Wyborczy PSL  
Lista Nr 25    KWW Wykowo                                                                   1.Doliński Lech - lat 60   -  zam. Nowe Gulczewo                       
1.Majewski Zygmunt Eugeniusz –lat 56 –zam.Wykowo                            Lista Nr 7   KW Samoobrona RP                                                           
                                                                                                                     1. Majchrzak Marianna –lat 56 –zam. Stare                        
                                                                                                                                                                         Gulczewo                                               
 Okręg wyborczy Nr 3                                                                   Okręg wyborczy Nr 10 
 Lista Nr 1  Komitet Wyborczy PSL                                                        Lista Nr 1      Komitet Wyborczy PSL                                                    
1.Lisiecki Mieczysław  -lat 59 –zam.  Barcikowo                                      1.Stefański Jan – lat 59 –zam. Słupno 
                                                                                                                     Lista Nr 7   KW Samoobrona RP 
                                                                                                                     1.Stefańska Jadwiga Marianna – lat 51 – zam.   
                                                                                                                                                                            Słupno                                                 
                                                                                                                     Lista Nr  23 KWW Wybieramy Naszą Gminę                                       
Okręg wyborczy Nr 4                                                                    1.Siwek Kazimierz – lat 52 –zam.Słupno 
 Lista Nr 1           Komitet Wyborczy PSL                                               2.Pielat Zbigniew –lat 55 – zam. Słupno                   
1.Cybulski Witold  -  lat 67 -  zam. Ramutowo                                          Lista Nr 24  KWW Wiosna       
Lista Nr 7   KW Samoobrona RP                                                            1.Jadwiga Biernat – lat 55 – zam. Słupno                  
1.Urbańska Bożena – lat 28 – zam. Ramutowo  
Lista Nr 23 KWW Wybieramy Naszą Gminę    
1.Kusińska Edyta Hanna – lat37- zam. Ramutowo                                  KANDYDACI NA WÓJTA GMINY 
Lista Nr 24 KWW Wiosna                                                                    1. Jakubowski Stefan – lat 63 
1.Matusiak Bożena Bogumiła – lat 43 – zam. Ramutowo                       Komitet Wyborczy PSL 
                                                                                                                  2. Janus Andrzej - lat 38 
Okręg wyborczy Nr 5                                                                  KW Samoobrona        
Lista Nr 1           Komitet Wyborczy PSL                                                        
1.Pęcherzewski Jerzy Henryk - lat 54  zam.- Sambórz                                    
Lista   Nr 26        Komitet Wyborczy  Wyborców Mijakowo 1                                                                   
1.Więcek Artur – lat 32 – zam. Mijakowo                                                                         
                                                                                                                       
                                                                                                                               Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej                         
                                                                                                                                                            w  Słupnie                     
                                                                                                                                                        Piotr Drzewicki                  
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