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Krzyżówka świąteczna i horoskop na rok 2017
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Niech Boże Dzieciątko wniesie w nasze serca  
miłość, wiarę i nadzieję, że Świat może być lepszy. 

Spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz pomyślnego Nowego Roku 
życzy 

Wójt Marcin Zawadka 
wspólnie z Pracownikami  Urzędu Gminy w Słupnie
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dodatkowe zajęcia 
dla dzieci 
w samorządowym 
przedszkolu 
,,Niezapominajka”

paczkomat przy urzędzie gminy 

rehabilitacja w rodziNie 

TURNIEj NaUczYcIELI 

gościnni gospodarze na podium 
gimnastyka korekcyjna 
- 6 godz. w tygodniu  

logopedia 
- 12 godz. w tygodniu

terapia pedagogiczna  
- 6 godz. w tygodniu

Język angielski 
- 2 x w tyg. w każdej grupie po 0,5 godz.

psycholog 
- 5 godz. w tygodniu
- 1 x miesiącu 4 godz. dyżur psychologa 
dla rodziców

taniec towarzyski 
- 1 x w tygodniu

zajęcia Capoeiry 
- 1 x w tygodniu

piłkarskie przedszkole delty  
- wtorek, czwartek - godz. 17.30

zapraszaMY

Wszystkich mieszkańców gminy (i nie 
tylko) zapraszamy już do korzystania 
z nowoczesnego paczkomatu firmy in 
post, który niedawno zainstalowano 
przy urzędzie gminy w słupnie. 
To wspólna inicjatywa wójta Marcina za-
wadki i radnego Krzysztofa Łączyńskie-
go. Bez wątpienia to wielkie udogodnie-

nie dla mieszkańców, którzy nie muszą 
już korzystać z paczkomatów w Płocku. 
System bezobsługowego odbioru prze-
syłek zyskuje coraz większą popularność, 
przede wszystkim wśród klientów inter-
netowych sklepów i serwisów aukcyj-
nych.

aw

od 9 stycznia 2017 roku w słupnie 
będzie czynna przychodnia rehabilitacji 
leczniczej ( w godz. 9-16). 
W pierwszych dniach funkcjonowania 
przychodni, centrum Medyczne RODzI-
Na zaprasza mieszkańców gminy na Dni 
Otwarte, podczas których będzie można 
skorzystać bezpłatnie z zabiegów reha-
bilitacyjnych (do 13 stycznia).  Od ponie-

działku, 16 stycznia, usługi będą płatne 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
jednocześnie cM RODzINa zapewnia, że         
w przypadku ogłoszenia konkursu ofert                             
w ramach Narodowego Funduszu zdro-
wia, przychodnia będzie ubiegać się                                                                           
o kontrakt, aby usługi rehabilitacyjne były 
bezpłatne dla mieszkańców gminy.

XXXI SESja RaDY GMINY

o budżecie bez budżetu 
Miała być to sesja budżetowa rady 
gminy. ale nie była, bo większość     
radnych zdecydowała o zdjęciu z po-
rządku obrad głosowania nad budże-
tem gminy na rok 2017, co nie prze-
szkodziło radnym w jałowej dyskusji 
na temat przyszłorocznych finansów 
gminy. Budżetu nie ma…ale jest za to 
kolejna skarga na wójta przegłosowa-
na przez radę.     
Na początku sesji radny Michał 
Drajkowski, przewodniczący komisji 
budżetu i rolnictwa złożył wniosek 
o zniesienie punktu dotyczącego 
przyjęcia uchwały budżetowej na rok 
2017. Powód oficjalny – komisja nie 
wypracowała ostatecznej opinii na 
temat przyszłorocznego budżetu gminy 

zaproponowanego przez wójta, bo nie 
dostała na piśmie opinii pozostałych 
komisji stałych rady. Wyjaśnienia radnego 
Drajkowskiego, a także Katarzyny 
Garwackiej, przewodniczącej komisji 
rewizyjnej, która podkreślała, że nie 
dysponowała jeszcze opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, a na komisji nie było 
skarbnika gminy, były mało przekonujące. 
Oburzyło to radnych mniejszości, 
popierającej wójta. zdaniem radnego 
Konrada Dobrosielskiego to zwyczajna 
hucpa i chodzi o to, by przełożyć moment 
głosowania nad budżetem na okres 
świąteczny, kiedy mieszkańcy zajęci są 
przygotowaniem do świąt i własnymi 
sprawami, aby nie mogli obserwować 
obrad „wysokiej rady”. Na sesję przyszła 
liczna grupa mieszkańców gminy. z kolei 
radny Piotr zalewski zauważył, że mamy 
w gminie powtórkę z ubiegłego roku 
i radni PSL znowu destabilizują pracę 
samorządu.   
Przełożenie głosowania nad budżetem 
2017 nie oznaczało, że radni o nim nie 

rozmawiali. Burzliwa dyskusja nad 
finansami gminy w punkcie „wolne 
wnioski” pokazała, że większość w 
radzie nie zamierza poprzeć budżetu 
zaproponowanego przez wójta Marcina 
zawadkę, a w szczególności emisji 
obligacji gminnych, z których samorząd 

sfinansowałby strategiczne inwestycje 
w gminie np. oczyszczalnię ścieków.  
Wedle wniosków zaproponowanych przez 
komisję rewizyjną oraz komisję budżetu, 
radni proponują w przyszłym roku  
zmniejszenie środków, między innymi, na 
remonty dróg, oświatę oraz rezygnację       
z budowy żłobka i bloku socjalnego. 
Podczas interpelacji i zapytań radnych 
powrócił temat uregulowania własności 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 
który stoi na działce należącej do OSP. 
zdaniem radnych mniejszości w radzie, 
ówczesne władze gminy sprezentowały 
za pieniądze publiczne straży pożarnej 
nowy budynek, a OSP w każdej chwili 
może całość przeznaczyć na inny cel, na 
przykład komercyjny. Inaczej mówiąc, 
gmina nie jest właściciel budynku, który 
postawiła.
Przewodnicząca Elżbieta Kuchta uważała 
z kolei, że temat został wrzucony, żeby 
wywołał podejrzenia i insynuacje wobec 
poprzednich władz gminy. zdaniem 
przewodniczącej budynek został wznie-
siony, jako świetlica wiejska, a jego 
budowa była sfinansowana niemal                  
w całości ze środków zewnętrznych.   
Pod koniec obrad przewodnicząca  wniosła 
o zmianę porządku obrad i wprowadzenie 
nowego punktu – rozpatrzenie skargi na 
wójta gminy. Tym razem skarga dotyczyła 
przekroczenia, przez Marcina zawadkę, 
o pięć dni terminu odpowiedzi na pismo 
mieszkańców Nowego Gulczewa. – Nie jest 
to pierwsza, ani ostatnia skarga na wójta. 
Po dziesięciu już przestałem je liczyć. 
Rada Gminy sama nie dotrzymała terminu 
rozpatrzenia tej skargi. Spóźniłem się            
z odpowiedzią, bo miałem w tym czasie 
przykre rodzinne sprawy, pogrzeb mojej 
teściowej i miałem inne rzeczy na głowie. 
ale dla radnych to nie ma znaczenia, bo 
trzeba robić hucpę i uderzać wójta w imię 
dobrej współpracy – skomentował skargę 
Marcin zawadka         

                                      aw

Nauczyciele ze słupna bronili 
mistrzowskiego tytułu wywalczonego 
przed rokiem. tym razem, będąc 
gospodarzami Vi powiatowego turnieju 
piłki siatkowej  pracowników oświaty 
zNp powiatu płockiego, zajęli trzecie 
miejsce.  
Po raz szósty już nauczyciele z zNP 
walczyli o miano najlepszej drużyny 
siatkarskiej w powiecie płockim.                                                                                                          
W ubiegłym roku w turnieju rozgrywanym 
w Starej Białej, Słupno okazało się 
najlepsze i w tym roku należało do 
faworytów. Gościnnie na turnieju 
wystąpiła wzmocniona „nienauczycielami” 
ekipa z Płocka, która wygrała wszystkie 
mecze, ale nie była brana pod uwagę 
klasyfikacji drużyn zNP. Do rywalizacji 
przystąpiły cztery męsko – damskie 
zespoły (jeden nie dojechał): Słupno, 

Proboszczewice, Wyszogród i Drobin. 
Najlepszą ekipą okazał się Wyszogród, 
który wygrał wszystkie mecze, nie licząc 
meczu z Płockiem. Nasi siatkarze, wobec 
porażki z Wyszogrodem i zwycięstwa 
z ekipą z Drobina o drugie miejsce                                                                                                               
w turnieju zmierzyli się w bezpośrednim 
pojedynku z Proboszczewicami (Gmina 
Stara Biała). co ciekawe, gospodarzom 
wystarczył jeden wygrany set aby zająć 
drugie miejsce. ale to goście okazali się 
bardziej zdeterminowani do zwycięstwa. 
Pierwszy set należał zdecydowanie 
do gości. W drugim Słupno nawiązało 
wyrównaną walkę, było na prowadzeniu, 
aby po nerwowej końcówce seta przegrać 
ostatecznie cały mecz 0:2 (grało się do 
dwóch zwycięskich setów).  Nagrody              
i puchar  za pierwsze miejsce wręczała 
Iwona Sierocka, wicestarosta powiatu płockiego. za drugie miejsce okazały 

puchar i nagrody wręczał wójt Marcin 
zawadka. 
 - Rok temu byłem świadkiem naszego 
zwycięstwa w Starej Białej, ale dziś też 
jesteśmy na podium. Tak naprawdę 
wszyscy są wygrani,  nie ma przegranych, 
bo najważniejsza jest pasja, która nas 
napędza i możemy coś wspólnie robić. 

Bardzo się cieszę, że nasza gmina mogła 
gościć państwa. Byliśmy gościnni, 
zwyciężył Wyszogród, ale za rok, 
mam nadzieję, że znowu sięgniemy po 
zwycięstwo  - powiedział na zakończenie 
imprezy wójt Marcin zawadka. 
Ostateczna klasyfikacja: 1. Wyszogród,       
2. Proboszczewice, 3. Słupno, 4. Drobin

aw

„głos słupna”, Biuletyn Gminy Słupno. zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, tel.: (24) 267 95 85,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
redaguje zespół
druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl
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słupno rajem podatkowym  Wigilia dla Mieszkańców gminy 

Nowy sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej w słupnie 

od stycznia 2017 roku nasza gmina 
będzie oferować maksymalnie niskie 
podatki od środków transportowych 
dla firm, co w porównaniu z latami 
ubiegłymi będzie stanowić gigantyczne 
obniżki, nawet do tysiąca złotych w 
niektórych przypadkach. 
To jeden z elementów strategii wójta 
Marcina zawadki na rozwój Słupna, 
czyli stworzenia gminy otwartej na 
przedsiębiorców, biznes i kapitał. 
Gigantyczne obniżki stawek podatku od 
środków transportu mają przyciągnąć do 
naszej gminy nowych przedsiębiorców. - 
jest to spełnienie jednej z moich deklaracji 
wyborczych, czyli tworzenie gminy 
przyjaznej przedsiębiorczości. To jest 
przełomowa decyzja w moim przekonaniu. 
Od nowego roku będziemy wiodącą 
gminą pod tym względem, nie tylko, jeśli 
chodzi o powiat płocki, ale również w 
skali całego Mazowsza. Mam nadzieję, że 
skutkiem tego będzie to, że wielu nowych 

przedsiębiorców będzie otwierało swoje 
przedstawicielstwa w naszej gminie i 
rejestrowało swoje pojazdy - mówi wójt 
Marcin zawadka.
zdecydowane obniżki podatku od środ-
ków transportu od kilku lat dla wielu 
gmin w Polsce są skutecznym sposobem 
na przyciąganie nowych inwestorów, a 
wpływy z podatków do gmin, mimo ich 
diametralnego obniżenia, w ciągu kilku lat 
są znacznie wyższe niż uprzednio.  Rynek 
„podatkowy” w kraju stale monitorują or-
ganizacje przedsiębiorców, pracodawców 
i zrzeszenia transportowe. Raz w roku 
ogólnopolski ranking gmin przyjaznych dla 
transportu publikuje zrzeszenie Między-
narodowych Przewoźników Drogowych 
w Polsce, największa w kraju organizacja 
firm transportowych. Decyzja o radyklanej 
obniżce firm została podjęta przez Radę 
Gminy głosami mniejszości, popierającej 
wójta. Opozycyjna większość wstrzymała 
się od głosu.                                                    aw

z zaproszenia wójta Marcina zawadki 
oraz gminnego ośrodka pomocy spo-
łecznej i gimnazjum w słupnie skorzy-
stało kilkuset mieszkańców gminy, któ-
rzy mieli okazję na wspólne kolędowanie 
i przełamanie się opłatkiem. 
Świąteczne życzenia złożył mieszkań-
com wójt Marcin zawadka oraz dyrektor 
GOPS Magdalena Szochner – Siemińska, 
a płoccy harcerze przekazali gospodarzo-

wi gminy betlejemskie światełko. Goście 
na gminnej Wigilii mieli okazję zobaczyć 
znakomite, okraszone kolędami, bożona-
rodzeniowe przedstawienie w wykonaniu 
słupieńskich uczniów. Wcześniej na scenie 
zaprezentowali się najmłodsi kolędnicy, 
czyli maluchy z gminnego  żłobka, ku naj-
większej uciesze licznie zgromadzonych i 
wzruszonych rodziców i dziadków. z krót-
kim programem świątecznym wystąpił 

także zespół seniorów „18 lat plus VaT”. Po 
zakończeniu części artystycznej przyszedł 
czas na dzielenie się opłatkiem i świątecz-
ne życzenia. Nie zabrakło pysznych, wi-
gilijnych potraw, począwszy od barszczu, 
poprzez ryby pod różnymi postaciami, aż 
po słodkie desery. Każdy uczestnik Wigilii 
mógł otrzymać także świąteczny upomi-
nek w postaci kalendarza gminnego na 
2017 rok.                                                            aw

stawki głównych podatków od środków transportu w gminie słupno

Szczegółowe stawki podatkowe dla innych pojazdów i zespołów pojazdów podane są 
na stronie internetowej Urzędu Gminy (BIP).  

potężna, przewoźna motopompa o 
dużej wydajności trafiła do jednostki 
ochotniczej straży pożarnej w słupnie. 
strażacy w towarzystwie wójta gminy, 
Marcina zawadki, przetestowali nowy 
sprzęt w bazie zbiornikowej plebanka, 
dzięki uprzejmości kierownictwu 
zakładowej straży pożarnej perN. 
agregat pompowy z silnikiem spalinowym 
umieszczony jest na jednoosiowej 
przyczepie. atuty nowego urządzenia 
to: mobilna konstrukcja, łatwy transport 
i manewrowanie, niskie zużycie paliwa, 
silnik diesla, proste użytkowanie. Pompa 
posiada dwa przyłącza ssawne i dwa 
tłoczące (110 mm), silnik o pojemności 
1,25 l chłodzony powietrzem (12kW), 
który spala 1-3 litra oleju napędowego 

na godzinę. Maksymalna wydajność 
agregatu to aż 4100 l/min. Testy 
sprzętu wypadły pomyślnie i  nastąpiło 
oficjalne przekazanie nowej motopompy 
strażakom. Sprzętem o podobnych 
parametrach może się pochwalić tylko 
kilka jednostek OSP w powiecie płockim. 
Motopompa będzie bardzo przydatna nie 
tylko w akcjach ratowniczych, ale także 
do usuwania skutków powodzi, podtopień        
i odwadnianiu terenów zalanych.  
 zakup nowej motopompy do wody 
zanieczyszczonej dla osp słupno 
dofinansowany przez Wojewódzki                                
Fundusz ochrony Środowiska i gospo-
darki     Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 25.000 zł.   

aw

pojazd
stawka 
obowiązująca 
(w zł.) 

stawka 
od 1 stycznia 2017
 ( w zł)

Samochód ciężarowy  o do-
puszczalnej masie całkowitej 
pow. 3,5t – 5,5t

 597,00   84,00

pow. 5,5t – 9 ton 777,00 108,00

pow. 9t – 12t 956,00 120,00

ciągniki siodłowe 3,5t – 12t 1.196,00 228,00

ciągniki siodłowe 12t i więcej
Dwie osie 

1.688,00 1.392,00

Naczepy i przyczepy 12ti 
więcej 
Trzy osie i więcej 

1.126,00 924,00
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PODWójNa UROczYSTOŚć W GMINNYM OŚRODKU POMOcY SPOŁEczNEj

dom to nie miejsce, w którym mieszkasz…

ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚcI 

Wyjątkowy wieczór w gminnym ośrodku kultury 

pierwszego  grudnia w gminnym 
ośrodku pomocy społecznej w słup-
nie było tłoczno od podopiecznych, 
wolontariuszy i zaproszonych gości. 
Tego dnia, bowiem skumulowały się 
dwie uroczystości tj. jubileusz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy oraz 
zakończenie projektu „zdrowie Nasto-
latka”, realizowanego przez wolonta-
riuszy z Gminy Słupno. 
Wszystkich zaproszonych powitała 
Magdalena Szochner-Siemińska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  W uroczystościach wziął 
udział wójt Marcin zawadka. - Cieszę 
się, że przybyło tutaj bardzo wielu gości. 
Ja jestem ciągle pod wrażeniem tego, co 
tutaj robią uczestnicy środowiskowego 
domu, tej zróżnicowanej twórczości, 

rękodzieła i wspólnej pracy. Seniorzy to 
bardzo ważna część społeczności na-
szej gminy, bez których nie byłoby tego 
święta. Dziękuję także organizatorom 
wolontariatu i młodzieży, która zreali-
zowała tak ważny projekt dotyczący 
zdrowia nastolatków – powiedział Mar-
cin zawadka.  
Środowiskowy Dom Samopomocy roz-
począł swoją działalność w listopadzie 
2004 roku. Dom jest placówką pobytu 
dziennego, a głównym jego celem jest 
zapewnienie osobom z problemami 
psychicznymi pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, w rodzinie, pra-
cy i środowisku, a także zapobieganie 
i likwidowanie czasowej bądź trwałej 
niezdolności do życia w społeczeń-
stwie. W domu panuje rodzinna, ciepła 

atmosfera, co podkreślała Katarzyna 
Gawłowska, kierownik Środowiskowe-
go Domu Pomocy Społecznej 
- Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie główni 
gospodarze tego miejsca, czyli uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy. Ale również instruktorzy, osoby 
zaangażowane, pełne ciepła i innowa-
cyjnych pomysłów, którzy na każdy mój 
plan i hasło odpowiadają z chęcią i en-
tuzjazmem. Dlatego też chciałam za to 
im podziękować. Ale przede wszystkim 
dziękuję uczestnikom domu za to, że 
tworzymy rodzinę. Motto tego miejsca 
brzmi: dom to nie miejsce, w którym 
mieszkasz, ale miejsce, w którym ciebie 
rozumieją. Tak jest właśnie u nas. Za 
nami lata wytężonej pracy, ale myślę, 
że nie spoczniemy na tym i już snujemy 

plany na przyszłość - powiedziała wzru-
szona kierownik ŚDM. jak na jubilata 
przystało, był wielki, urodzinowy tort, 
sztuczne ognie i konfetti. Imprezie to-
warzyszyły warsztaty rękodzieła, wy-
stawa prac artystycznych uczestników 
oraz kiermasz wyrobów świątecznych.  
Drugim powodem spotkania w GOPS 
było podsumowanie projektu realizo-
wanego przez wolontariuszy ze Słup-
na „zdrowie Nastolatka” dofinanso-
wany przez Fundację Fundusz Lokalny 
ziemi Płockiej „Młodzi razem”. celem 
realizowanego projektu było propago-
wanie zdrowego stylu życia, szerzenie 
wiedzy na temat wpływu diety i ak-
tywności fizycznej na zdrowie mło-
dego człowieka. W ramach projektu 
młodzi mieszkańcy gminy zorganizo-
wali między innymi: spotkanie z die-
tetykiem, uczestniczyli w zajęciach 

fitness, a także brali udział w audycji 
radiowej poświęconej temu zagadnie-
niu. Młodzież przedstawiła prezenta-
cję multimedialną z realizacji projektu 
oraz dała pokaz energetycznej zumby.  
- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny 
mogliśmy dofinansować projekt reali-
zowany w gminie Słupno, z którą bar-
dzo fajnie nam się współpracuje. Pro-
gram „Działaj lokalnie” jest realizowany             
w partnerstwie z powiatem płockim,              
w ramach którego realizowaliśmy                                                                               
w sumie dziewiętnaście projektów,          
w tym ten realizowany w Słupnie. Pro-
szę już zbierać pomysły i przygotowy-
wać wnioski na przyszły rok, bo program 
będzie się dalej rozwijał – powiedziała 
prezes Fundacji Fundusz Lokalny zie-
mi Płockiej „Młodzi razem”, Iwona         
Marczak. 

andrzej Wiśniewski

Mieszkańcy gminy słupno mieli oka-
zję świętować rocznicę odzyskania 
niepodległości na „Wieczorze pieśni 
patriotycznych” w gminnym ośrod-
ku Kultury słupno z siedzibą w Ceka-
nowie. Można było ten dzień spędzić         
w gronie znajomych, korzystając              
z rozrywki na wysokim poziomie, jed-
nocześnie pogłębiając swoją wiedzę     
o historii polski. 
jak to możliwe? zadbali o to wójt gminy 
Słupno Marcin zawadka oraz kierująca 
od miesiąca tą placówką dyrektor Rena-
ta Krawczyńska i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury. Listopadowy wieczór 
oznaczał dla gości GOK-u mnóstwo 
atrakcji (wielu z nich chwaliło niekon-
wencjonalne pomysły, których nie było 
w ofercie GOK-u w poprzednich latach). 
Rozpoczął się od niespodzianki, która 
wyjaśniła się dopiero pod koniec uro-
czystości. Goście, którzy na odwrocie 
rozdawanych kotylionów znaleźli bia-
ło-czerwoną flagę otrzymali przesyłki 
poczty polowej. jak się okazało były 
w nich testy wiedzy o historii Polski; 
za poprawne wypełnienie testów były 
nagrody w postaci firmowych upomin-
ków, ufundowane przez wójta Marcina 
zawadkę. Najlepszym wynikiem tej 
swoistej klasówki z historii wykazał się 
andrzej Kozieł z cekanowa. 

W programie uroczystości były również 
referaty: o genezie ustanowienia Świę-
ta Niepodległości w dniu 11 listopada 
mówił Michał Korwin – Szymanowski, 
historyk i opiekun lokalnego Klubu Mi-
łośników Historii i Tradycji Gminy Słup-
no, działającego w GOK-u, natomiast o 
tym, ile różnych rodzajów waluty istnia-
ło na rynku w czasie I wojny światowej                         
i w pierwszych latach niepodległości 
mówił jan Waluś, z wykształcenia in-
żynier, z zamiłowania numizmatyk, ko-
lekcjoner monet, banknotów, orderów i 
odznaczeń, pasjonat pieniądza wojsko-
wego, miłośnik historii Płocka i regionu.
Niezwykłą atrakcją wieczoru w GOK-u 
był stojący przed jego siedzibą samo-
chód cWS-T1. Replikę tego polskiego 
auta produkowanego na przełomie lat 
20. i 30. ubiegłego wieku wykonał i 
barwnie o niej opowiadał mieszkaniec 
gminy Słupno jarosław Śliwiński. 
Oczekiwane przez wszystkich najpięk-
niejsze polskie pieśni patriotyczne wy-
konała aleksandra ziemińska – Mar-
cjańska, instruktor w GOK-u, laureatka 
ogólnopolskiego konkursu „Piosenek i 
pieśni patriotycznych” w Grudziądzu. 
akompaniował jej Michał Siemiński, 
który w GOK-u prowadzi zajęcia wokal-
ne oraz uczy grać na keyboardzie i na 
pianinie. Oboje wsparli też mieszkańców 

przy wspólnym śpiewaniu, zbierając za 
to zasłużone komplementy.
Uroczystość w GOK-u była przyczyn-
kiem do rozmów zarówno o przeszło-
ści, jak i o przyszłości, a jednocześnie 

spotkaniem różnych pokoleń miesz-
kańców gminy Słupno. Poprowadził ją, 
doświadczony w pracy radiowca, radny 
Rady Gminy Słupno Konrad Dobrosiel-
ski. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej 

oraz słodka niespodzianka w postaci 
tortu w biało-czerwonych barwach były 
miłym akcentem na zakończenie tego 
niezwykłego wieczoru.

rk

wydarzenia
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Nie chcemy od nikogo takiej jałmużny 

Sytuacja, jakich tysiące zdarza się            
w Polsce każdego roku. 23 lata temu, 
jezioro, zabawa, brawura młodzieńcza, 
niefortunny skok do wody. Skutek ła-
two przewidzieć - kalectwo do końca 
życia. Najpierw wózek inwalidzki, a dziś 
już tylko łóżko. Pan Maciej jest prawie 
całkowicie sparaliżowany. jego każdy 
dzień jest bliźniaczo podobny do po-
przedniego. Nie wstaje z łóżka, całko-
wicie skazany na pomoc rodziny, brata, 
z którym mieszka i rodziców w pode-
szłym wieku, którzy sami wymagają 
już opieki. Przez ponad dwadzieścia lat, 
kwitnące niegdyś gospodarstwo rolne 
w Ramutowie, podupadło.

Majątek na leczenie
Większość pieniędzy pochłaniało le-
czenie, długotrwała rehabilitacja, wy-
jazdy, pobyty w szpitalach i ośrodkach 
rehabilitacyjnych w całej Polsce. Gdzie 
tylko się dało, gdzie był tylko cień na-
dziei na normalne życie. Pieniądze szły 
dużym strumieniem, aż w końcu ich za-
brakło. Wszystko na nic. Teraz nadzieja 
już prysła, pozostało trwanie. 
ale są i tacy, którzy na cudzym kalec-
twie i chorobie chcą się jeszcze dorobić. 
Rodzina Grabowiczów dostała telefo-
niczny namiar do firmy, która miała się 
zajmować pozyskiwaniem darmowego 
sprzętu dla niepełnosprawnych. Pan 
Maciej do dziś korzysta ze starego łóż-
ka z lat siedemdziesiątych, które cięgle 
jest naprawiane.     

szansa na sprzęt
 - To było kilka lat temu. Dostaliśmy 
namiar z GOPS-u, aby zadzwonić pod 
wskazany numer telefonu w sprawie 
nowego sprzętu. Od tego wszystko się 
zaczęło. Tam mieliśmy uzyskać pomoc 
w sprawie dofinansowania do łóżka. Od 
razu zadzwoniliśmy jak w dym. Przed-
stawiciele tej firmy przyjeżdżali do nas 
kilka razy, nawet po nocach. Były to 
trzy osoby. Mieli wizytówki, legitymacje 
i obiecywali wszystko, sprzęt, jaki, bę-
dziemy chcieć. Czarowali nas i wmawiali, 
że wszystko nam się należy, tylko trze-
ba składać wnioski do PCPR albo NFZ. 
Chcieli pełnomocnictwo od ojca, żeby 
wszystko załatwić. Mieliśmy nigdzie 
się nie fatygować, tylko opiekować się 
chorym. Ojciec oczywiście podpisał. Ja 
jestem młodszy, ale też bym podpisał                                                    
i zaufał. Człowiek w takiej sytuacji chwy-
ta się wszystkiego – wspomina pan je-
rzy. Po jakimś czasie, do domu przyszło 
pismo z Narodowego Fundusz zdrowia, 
że sprzęt jest przyznany, ale ze wzglę-
du na brak środków, trzeba poczekać 
do następnego roku.  - Mieliśmy dostać 
bardzo drogi sprzęt, windę, wózek elek-
tryczny, wannę z hydromasażem i tak 
dalej – dodaje brat chorego. 

policja w domu 
W końcu latem tego roku, zamiast 

sprzętu rehabilitacyjnego w domu, po-
jawiła się nagle policja. Funkcjonariusz, 
który przyjechał z wezwaniem, wyli-
czał dokumenty, jakie trzeba zabrać ze 
sobą oraz….akt zgonu pana Maćka! 
Rodzina z Ramutowa była podejrze-
wana o oszustwa i wyłudzenie. Po-
tem okazało się, że tym procederem 
zajmowała się zorganizowana szajka                     
i kilka tysięcy osób w całym kraju zo-
stało w ten sposób oszukanych. W wy-
niku śledztwa kilkanaście osób zostało 
aresztowanych. Wielu z nich posługi-
wało się fałszywymi nazwiskami i do-
kumentami.  
 - Prawdopodobnie ten sprzęt poszedł 
gdzieś indziej na sprzedaż, a na nas zo-
stały tylko papiery. Policjanci przyjechali 
do domu, rozmawiali ze mną, pokazali 
mi kilku podejrzanych. Niektórych na-
wet rozpoznałem. Ale nie wiemy, co dziś 
się dzieje z tym śledztwem. Od tamtej 
pory już nigdzie nie szukaliśmy pomocy 
– mówi chory pan Maciej, który potrze-
buje pilnie nowego łóżka. Stare jest wy-
godne, ale coraz trudniej je obsługiwać 
opiekunom, bo po prostu się rozlatuje. 
Nowe to koszt kilku tysięcy złotych. 
Kalectwo pana Maćka to nie jedyne 
nieszczęście, jakie spadło na rodzinę z 
Ramutowa. Dwa lata temu pochowano 
starszego brata, który zmarł na nowo-
twór. 

Krzywdzące plotki 
Dla rodziny najbardziej krzywdzące            
i bolesne są opinie, jakie krążą wśród 
mieszkańców gminy, że z ogromnej 
tragedii, bliscy chorego czerpią korzy-
ści w postaci umorzeń podatków, ulg, 

opłacanych rachunków itd. jedyna po-
moc ze strony gminy, to było kilkaset 
złotych rocznie dofinansowania zakupu 
opału na zimę. Rodzina Grabowiczów 
nie „zapała się” nawet do programu 
realizowanego w gminie w poprzedniej 
kadencji, w ramach którego osobom 
niepełnosprawnym przyznawano kom-
putery. Mimo, że otrzymało je wiele 
osób, bardziej sprawnych i samodziel-
nych, a nierzadko związanych rodzinnie 
z przedstawicielami władz gminy. 
- Mówi się nawet, że GOPS nam okna 
wymienił za darmo, co jest komplet-
ną nieprawdą, że mamy same bonusy, 
nie płacimy podatków, nie płacimy za 
wodę, prąd itd. Taka jest opinia, że my 
tutaj sobie żyjemy komfortowo. Korzy-
stając z okazji chciałabym zdementować 
te wszystkie informacje. Dochodziło do 
tego, że trzeba było rachunki pokazy-
wać. I to jest przykre – mówi pan jerzy. 
ale są i tacy, którzy bezinteresownie 
pomagają, nie czekają na prośbę, sami 
się zgłaszają do pomocy. 
 - Chcielibyśmy z całego serca podzięko-
wać za pośrednictwem „Głosu Słupna” 
kilku osobom, na których zawsze może-
my liczyć, bezinteresownych, życzliwych. 
Pani Barbara i Krzysiu Turkowscy, Krzy-
siu Zych, Jarek Żaglewski, Ania i Karol 
Zalewscy, Piotruś Pachelski, Pani Mary-
sia Frontczak. Tych ludzi łączy wspólny 
mianownik, który się nazywa bezintere-
sowność – wyliczają jednym tchem bli-
scy chorego. 

Wójt pod wrażeniem 
Niedawno rodzinę Grabowiczów odwie-
dził wójt Marcin zawadka, co było dla 

domowników dużym zaskoczeniem. 
Wójt zapoznał się z warunkami, w ja-
kich mieszka chory z rodziną. Dyrekcji 
GOPS zlecił znalezienie możliwości 
pozyskania i dofinansowania nowego 
łóżka.  - To, że wójt do nas przyjechał 
to było dla nas ogromne zaskoczenie, 
że chciał nas poznać. Przez lata byli-
śmy przyzwyczajeni do tego, że tylko na 
rodzinę możemy liczyć. Bardzo byśmy 
chcieli, żeby wójt Zawadka był do końca 
kadencji, a potem jeszcze cztery lata. To 
dla nas bardzo ważne, że ktoś z władz 
gminy po raz pierwszy z taką sympatią 
do nas się odniósł - mówi brat chorego.
Pod wrażeniem był również Marcin 
zawadka, który nie krył swojego po-
dziwu dla poświęcenia całej rodziny. 
- Bardzo byłem wzruszony, gdy udało 

mi się odwiedzić naszego mieszkań-
ca, który od ponad dwudziestu lat jest 
sparaliżowany. Nie ukrywam, że jego 
sytuacja rodzinna nie była mi wcześniej 
bliżej znana. Są to ludzie, którzy bardzo 
się zaangażowali i całe swoje życie pod-
porządkowali dla dobra chorego. Ten 
człowiek ma świadomość, że są małe 
szanse na to, aby odmienić swój los, 
ale jest przychylny i życzliwy dla ludzi 
wkoło. Myślę, że moja wizyta nie była 
ostatnią, jaką tam złożyłem. Będziemy 
się zastanawiać nad zorganizowaniem 
jakiejś szerszej akcji pomocy dla tego 
człowieka, dla którego najważniejsze 
jest teraz nowe łóżko – mówi wójt Gmi-
ny Słupno.

andrzej Wiśniewski  

- ludzie myślą, że z naszego nieszczę-
ścia i kalectwa brata czerpiemy jakieś 
profity i korzyści z gminy. to niepraw-
da, sami płacimy swoje rachunki. 
W poprzedniej kadencji przez gops 
mieliśmy tylko kłopoty. dziś, po raz 
pierwszy przez te dwadzieścia lat, od-
wiedził nas wójt. Niczego nie chcemy, 
tylko dobrze mu życzymy – mówi Jerzy 
grabowicz z ramutowa, brat niepeł-
nosprawnego pana Macieja, który od 
ponad 20 lat jest przykuty do łóżka.

Magdalena szochner-siemińska, 
dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej w słup-
nie gminny ośrodek pomocy społecznej w słupnie:
 - Osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofi-
nansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, jak również dofi-
nansowania do łóżka rehabilitacyjnego ze środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dysponentem 
środków jest powiat, a zatem wszelkie wnioski w tym zakresie należy składać 
bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które udziela dofinan-
sowania pod warunkiem posiadania wolnych środków na ten cel. GOPS nie ma 
prawa przyjmowania tego rodzaju wniosków - możliwe jest jedynie dofinanso-
wanie wkładu własnego do zakupu łóżka rehabilitacyjnego. Pomoc dla osoby 
niepełnosprawnej na poziomie gminy realizowana jest formie zasiłku pielęgna-
cyjnego, jak również zasiłków celowych przeznaczonych na dofinansowanie 
konkretnych potrzeb osoby potrzebującej takich jak np. leki, opał, rehabilitacja, 
żywność. Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcie w formie usług 
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

społeczeństwo
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Niczego nie żałuję, dalej chcę     
naprawiać świat 

wywiad

dlaczego wójt, a nie dyrektor banku? 
Nowe wyzwania, które sobie sta-
wiam dają mi siłę. Nie biorę udziału 
w triatlonie, nie zdobywam górskich 
szczytów zimą, ale na moim lokal-
nym poziomie są to równie ambitne 
zadania. Lubię mieć jakiś cel w życiu 
i dążyć do jego realizacji. Staram się 
zawsze angażować na sto procent w 
to co robię. Im trudniej to jest osią-
gnąć, tym większa satysfakcja gdy 
się powiedzie. Bank to rozdział, który 
zamknąłem świadomie, dobrze wie-
dząc, iż chcąc coś więcej w nim osią-
gnąć, musiałbym opuścić swoje uko-
chane Słupno. 
Musi pan chyba lubić samego siebie.
znam siebie bardzo dobrze i gdybym 
siebie nie lubił, trudno byłoby mi sa-
mym z sobą wytrzymać. Uważam, że 
jestem znośny i dam się lubić…
Karierę samorządowca zazwyczaj 
zaczyna się od radnego, a nie od razu 
od wójta…
Radnym byłby tylko jednym z pięt-
nastu – albo w zgniłym kompromisie 
albo w mniejszości. Matematyka jest 
bezwzględna – zawsze pięć jest mniej 
niż dziesięć. Uważałem, że więcej 
mogę zrobić dla swoich sąsiadów bę-
dąc wójtem niż radnym. I dziś wiem, 
że to była słuszna decyzja.
Mamy za sobą półmetek kadencji sa-
morządowej. dwa trudne i burzliwe 
lata. Czy dziś nie żałuje pan trochę 
swojej decyzji sprzed dwóch lat, do-
tyczącej kandydowania w wyborach 
na wójta gminy słupno. 
Myślę, że każdy człowiek, który się 
rodzi, ma jakieś zadanie do wykonania 
na tej ziemi, rodzi się w jakimś kon-
kretnym celu. Moim celem dziś jest 
służba lokalnej społeczności, miesz-
kańcom gminy i  chcę to robić, najle-
piej jak potrafię. Wówczas decyzja                                                          
o kandydowaniu wydawała się natu-
ralna. Te trudności mnie wzmacniają 
i motywują do tego, żeby być jeszcze 
lepszym i jeszcze więcej czasu po-
święcać na pracę dla naszych miesz-
kańców. 
Nie boi się pan, co będzie dalej?
Boję się złych emocji, które siedzą                                    
w ludziach. Niesamowite, co siedzi 
w człowieku. jak wiele potrafią nie-

którzy zrobić krzywdy innym i nie 
dostrzegają w swoim zachowaniu ni-
czego złego. 
Co pana najbardziej zaskoczyło po 
objęciu urzędu, zarówno w sensie 

pozytywnym, jak i w sensie nega-
tywnym? 
Po tych dwóch latach mogę stwier-
dzić, że pracuję ze świetnie przygo-
towanymi ludźmi. To było dla mnie 
miłym zaskoczeniem, bo moja wcze-
śniejsza ocena urzędników była bar-
dzo sceptyczna. Teraz, będąc w środ-
ku, obserwuje pracę tych ludzi, którzy 
tutaj są często od wielu lat i mogę 
stwierdzić, że są to świetni pracow-
nicy, bardzo zaangażowani i odpowie-
dzialni. Na minus zaskoczyła mnie na 
pewno postawa niektórych radnych. 
Byłem przekonany, że mimo różnych 
poglądów, mamy jeden wspólny cel. 
Naszym celem powinno być dobro 
mieszkańców. Możemy się różnić na 
temat szczegółów, ale kierunek po-
winien być ten sam.  Rzeczywistość 
okazała się zupełnie inna. Żłobek, 
blok socjalny, uporządkowanie go-
spodarki wodno-kanalizacyjnej to są 
sprawy które powinny nas łączyć. 
Dedykowane są dla naszej wspólno-
ty i mają służyć mieszkańcom naszej 
Gminy. Okazuje się jednak, że nie jest 
ważny interes gminy, tylko rewanż 
za przegrane wybory i utratę władzy.          

I taka sytuacja jest przez ostatnie 
dwa lata.    
 Myślę, że wielu mieszkańców gminy 
do dziś zadaje sobie pytanie, jak do 
tego doszło, że radni, którzy z pa-
nem byli w jednej drużynie, dziś są 
zagorzałymi przeciwnikami wójta 
Marcina zawadki.
To jest przykre. cenię różnorodność i 
odmienne zdanie, nie mam monopo-
lu na wiedzę , ale spory powinny być 
prowadzone z zachowaniem kultury 
dialogu. Dziś mogę tylko przestrzec 
osoby chcące startować w przyszło-
ści w polityce lokalnej - dobrze wery-
fikujcie osoby, którymi się otaczacie 
w czasie kampanii. ja szanują wybór 
każdego człowieka i każdy ma prawo 
zmienić zdanie. Nie przysięgaliśmy 
sobie wierności przed ołtarzem. Na-
tomiast pozostaje oczywiście kwe-
stia formy. ja do tej formy radnego 
Rzewuskiego nie będę się odnosił, bo 
nie ma tolerancji dla chamstwa i ob-
rażania drugiego człowieka. Nikt nie 
ma mandatu do opluwania, ubliżania                                             
i obrażania drugiego człowieka. My-
ślę, że najlepiej sami wyborcy z No-
wego Gulczewa ocenią właściwie 

działalność tego radnego. Ludzie od-
powiedzą sobie sami, czy akurat taka 
osoba, o takim poziomie kultury oso-
bistej powinna ich reprezentować na 
forum Rady Gminy.  
Mimo permanentnego klinczu we 
władzach  gminy na linii wójt – rad-
ni, gmina musiała jakoś funkcjono-
wać i sporo się udało osiągnąć mimo 
wszystko.  
Żeby ocenić w sposób właściwy to, 
co mi się udało zrobić do tej pory, na 
pewno trzeba spojrzeć na „makrooto-
czenie” i warunki, w jakich przyszło mi 
pracować. Przecież tak różne od pracy 
poprzedniej Rady pod egidą byłego 
wójta. Od samego początku funkcjo-
nowałem w mniejszości, jeśli chodzi 
o Radę Gminy, która jest organem 
stanowiącym i uchwałodawczym. 
Dlatego też każdy ten sukces, nawet 
najmniejszy, ma zupełnie inny smak      
i inną rangę.  
zacząłem więc od rzeczy najprost-
szych, które jak myślałem, nie wy-
magają konsultacji z Radą.  Przede 
wszystkim włączyłem od razu świa-
tło mieszkańcom. Skończyła się sytu-
acja, gdzie w gminie o godzinie 23.00 

rozmowa z Marcinem 
zawadką, Wójtem 
gminy słupno

Kupił działkę w słupnie w celu lokowania kapitału. Żona zapragnęła tu 
mieszkać, zbudował więc jej dom i zmienił ich życie  o 180 stopni. Nikt 
nie wierzył, że mu się uda, będąc w Warszawie wybudować tu dom i zna-
leźć dobrą pracę w okolicy. pokazał, że trzeba mieć marzenia. postano-
wił mocno włączyć się w życie lokalnej społeczności i zostać wójtem. 
Chciał naprawiać świat. i znów mimo wielu przeciwności odniósł sukces. 
Czy jego życie to tylko sukcesy? Nie. Brak współpracy z radą gminy go 
martwi. Jest jednak zdeterminowany i wierzy, że to co robi, ludzie oce-
nią pozytywnie. Boi się tylko złych emocji drzemiących w ludziach. dziś 
jest w drugiej (46 lat) lepszej połowie życia i wcale go nie stresuje, że 
teoretycznie ma już …z górki.
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gasły wszystkie latarnie. Oczywiście 
od razu radni podnieśli larum na samo-
wolne działania wójt i narażanie gmi-
ny na straty finansowe. Większość 
radnych zamiast wspierać działania, 
które służą mieszkańcom, zaczęła od 
razu je dyskredytować. Kolejna rzecz, 
którą uważam za przełomową, to była 
jawność i otwartość Urzędu Gminy na 
mieszkańców, czego moim zdaniem 
do tej pory nie było. Urząd obecnie jest 
otwarty dłużej, wójt jest do dyspozy-
cji wszystkich mieszkańców w każdą 
środę, bez żadnych zapisów. Prawnik 
jest dostępny do dyspozycji mieszkań-
ców w każdy poniedziałek. Od począt-
ku swojej kadencji cykliczne spotykam 
się z mieszkańcami w poszczególnych 
sołectwach, wiosną, latem i jesienią, 
na których jeszcze bardziej poznaję 
potrzeby lokalnej społeczności.  
Kiedyś, gdy ktoś z mieszkańców chciał 
się dowiedzieć jak przebiegała sesja 
Rady Gminy, musiał poprosić o wgląd 
do protokołu, w obecności urzędni-
ka, do godziny piętnastej. Dziś sesje 
Rady Gminy można oglądać w intre-
necie. Sam również komunikuję się ze 
społeczeństwem nie tylko osobiście, 
ale również przekazuję filmowe in-
formacje o wydarzeniach w gminie za 
pośrednictwem sieci. Na marginesie 
dodam, że te protokoły były wcze-
śniej dość ubogie. Byli radni, a nawet 
są do dziś, którzy przez całą kadencję 
może kilka razy zabrali głos, więc nie 
ma się spodziewać jakiś elaboratów 
w tych protokołach. Dziś od nas się 
wymaga, aby protokoły były niemalże 
stenogramami. Mieszkańcy dziś wie-
dzą, co się dzieje w gminie, co jest ro-
bione, mogą śledzić sesje Rady Gminy 
bez wychodzenia z domu. To jest bez 
wątpienia sukces, który od teraz jest 
standardem wzajemnej komunikacji 
z mieszkańcami. zawsze będą się już 
domagać jawności, czy tutaj  będzie 
wójt zawadka, czy ktoś inny. 
Mieszkańcy z pewnością tak, ale go-
rzej z radnymi, bo wielu z nich ta jaw-
ność uwiera. przypominają się czasy 
słusznie minione… 
Tak, czego najlepszym dowodem jest 
komisja rewizyjna, której obrady są 
często bezpodstawnie utajniane. ale 
wracając, do tego, co się udało zrobić, 
to wielkim sukcesem okazał się gmin-
ny żłobek, który jest ewenementem 
w skali Mazowsza, a nawet kraju, je-
śli chodzi o gminy wiejskie. Udało się 
zbudować drogę Wykowo – Liszyno 
w ramach programu „schetynówka”. 
I tutaj znowu niektórzy radni szukali 
na siłę nieprawidłowości, pisali skargi 
do różnych instytucji, które okazały 
się bezpodstawne, ale mogły opóź-
nić proces budowy i doprowadzić do 
sytuacji, iż gmina nie otrzyma dotacji 
unijnej. 
W myśl starej, wyświechtanej zasa-
dy, że im gorzej, tym lepiej. 
Żeby utrudnić, zrobić na złość wój-
towi, żeby mu się nie udało, żeby 
gmina nie dostała dofinansowania. 
Wielką moją dumą jest także orlik 
lekkoatletyczny. Rzecz, o której ma-
rzyłem wiele lat temu. Możemy tym 
się pochwalić wszędzie, czego nie 
mają inne gminy, bo nie mówimy tu-
taj o zwykłym orliku, tylko o obiekcie 
lekkoatletycznym. Po raz pierwszy 
ufundowałem, jako wójt, stypendia 
dla wybitnych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Ruszyliśmy z takimi 
drobnymi inwestycjami, jak chociażby 
wiaty przystankowe. jeszcze do nie-
dawna, w centralnym miejscu gminy, 
przy zajeździe Mazowsze, straszył 
stary przystanek z lat siedemdzie-
siątych. Powołałem Radę Społeczno 

– Gospodarczą, która dla mnie jest 
ciałem doradczym i mogę liczyć na 
wsparcie i podpowiedzi mądrych ludzi.  
jedną z takich podpowiedzi było obni-
żenie podatków od środków transpor-
tu, aby gmina była bardziej przyjazna 
przedsiębiorcom, co było jedną z mo-
ich wyborczych zapowiedzi. Rusza-
my z aktywizacją centrum gminy dla 
przedsiębiorców poprzez uruchomie-
nie ryneczku i pawilonów handlowych. 
Uruchamiamy też punkt rehabilitacji 
leczniczej, o czym także mówiłem                  
w kampanii wyborczej.  
Wprowadziłem również uchwałę           
o dopłatach do wody dla mieszkańców 
Nowego Gulczewa. Przypominam, że 
to wójt wnosi uchwały rodzące skutki 
dla budżetu i gdybym takiej uchwały 
nie wniósł, nie byłoby dopłat. Radni 
mogli tylko nad nią zagłosować lub 
nie. Obniżyliśmy podatki adiacenckie. 
zwiększyłem prawie dziesięciokrot-
nie nakłady na sport w Gminie. Delta 
Słupno to nasza duma, ale mamy też 
inne organizacje sportowe. 
Nie zapominałem również o stra-
żakach i jednostkach OSP. Wyko-
naliśmy termomodernizację remizy                              
w Mijakowie. zakupiliśmy dla Słup-
na, ze wsparciem środków unijnych, 
nowoczesną, bardzo wydajną moto-
pompę o dużej mocy do brudnej wody. 
zakończyliśmy inwestycję na ulicy 
Ketlinga w Nowym Gulczewie, zaczę-
liśmy remontować i utwardzać drogi 
osiedlowe. Po raz pierwszy zaczęli-
śmy stosować masowo destrukt na 
drogi. Można oczywiście dyskutować                 
o trwałości takiej nawierzchni, ale kie-
dy potrzeby budżetowe są ogromne                                                   
i nie ma możliwości zrobienia od razu 
profesjonalnej inwestycji, takie roz-
wiązanie tymczasowe jest jak najbar-
dziej potrzebne. 
do końca kadencji już z górki, ale to 
jeszcze dwa lata. Jakie pan Wójt ma 
plany na drugą część kadencji samo-
rządowej?
Mam nadzieję, że w nowym roku 
uda nam się dopracować i domknąć 
sprawę komunikacji publicznej, aby 
odpowiadała ona potrzebom miesz-
kańców. Udało nam się zabezpieczyć                      
w budżecie środki na koncepcję bu-
dowy nowego żłobka, na co najmniej 
55-60 miejsc. Ten malutki żłobek, 
który mamy, już nie wystarcza, bo jest 
drugie tyle chętnych. Przygotowali-
śmy koncepcję bloku socjalnego dla 
mieszkańców, którzy z różnych przy-
czyn, często niezależnych od nich, nie 
mają swojego kąta. O tych ludziach 
też nie możemy zapominać.  Kolejny 
temat to koncepcja wodno – kanali-
zacyjna. Stan zastanej przeze mnie 
infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej 
wymaga pilnego opracowania planów 
jej modernizacji. Mam nadzieję, że uda 
się zabezpieczyć środki w budżecie na 
budowę nowej oczyszczalni ścieków 
w Słupnie.  chciałbym bardzo także 
zwiększyć środki na inwestycje po-
przez emisję gminnych obligacji. Uwa-
żam, że to jest jedna z niewielu w tej 
chwili możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych. Myślę, że chętnych na 
takie obligacje nie będzie brakować. 
Mam na myśli chociażby różne insty-
tucje finansowe. 
skoro mówiliśmy o sukcesach, to 
trzeba powiedzieć także o poraż-
kach. Czego nie udało się zrobić do 
tej pory?
Przede wszystkim nie udało się osią-
gnąć porozumienia z Radą Gminy. 
Uznaję to za jakąś swoją porażkę, 
chociaż nie ze swojej winy. ja jestem 
osobą otwartą, uważam, że z każdym 
można rozmawiać. Natomiast spotka-

łem się ze ścianą i oporem, a nawet 
chamskim i niegodnym zachowaniem 
niektórych radnych. Gdyby udało się 
takie porozumienie osiągnąć, na pew-
no praca byłaby łatwiejsza i pewne 
sprawy, które są odwlekane, udałoby 
się posunąć do przodu. Nie udało mi 
się przekonać radnych, ale to jest wy-
nikiem tego braku współpracy, do ko-
lejności inwestycji. ale matematyka                                                                                    
w radzie jest bezwzględna i ja nie 
mogę ustalać priorytetów inwesty-
cyjnych. Podjęta została decyzja                                
o budowie drogi na południu gminy,   
w Rydzynie, Borowiczkach – Pieńkach, 
Bielinie, Liszynie, kiedy w moim odczu-
ciu priorytetowa była ulica Piastowska 
przez Borowiczki – Pieńki od Liszyna 
do Płocka oraz ulica Pocztowa wraz                                                                                          
z ulicami przyległymi. ci, którzy jeżdżą 
dolnym Słupnem wiedzą jak wąska       
i niebezpieczna  jest to droga. Tamtę-
dy też jeżdżą dzieci na orlik piłkarski                                                                                  
i często muszą się ratować ucieczką w 
pole przed dużym samochodem. Rad-
ni tego jakoś nie dostrzegli.  
Przed nami jeszcze remont boiska                                
w Wykowie. Tak, aby Delta Słupna 
mogła w godnych warunkach roz-
grywać swoje mecze w swojej lidze 
rozgrywkowej. chciałbym, aby te 
boisko było taką wizytówką sportu                                             
w gminie. Odsunięta w czasie została 
także budowa ścieżki pieszo - rowe-
rowej na trasie Miszewko Strzałkow-
skie – Święcieniec.  Brak większości 
powoduje to, że zwyciężają w radzie 
partykularne interesy wąskich grup,                 
a nie zdrowy rozsądek. chciałbym 
także zbudować przy Szkole Podsta-
wowej w Liszynie nową salę sportową, 
bo istniejąca nie spełnia wymogów. 
Poza tym mamy dwie drogi w ceka-
nowie, które wymagają pilnej moder-
nizacji , czyli ulica Mazowiecka i Pół-
nocna, które są już zaprojektowane                         
i pozostaje kwestia sfinansowania bu-
dowy, być może pozyskania środków 
zewnętrznych. ale też bez zgody rady, 
dokonać tych inwestycji nie mogę.                                                             
W tej kadencji chciałbym jeszcze, aby 
powstała świetlica w Nowym Gulcze-
wie. Ruszamy z dużym projektem, 
czyli  budową ulic Wiśniowieckiego, 
Podpięty, czarneckiego i Heleny, który 
jest wpisany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Mamy też zaplanowaną  
budowę ulicy  Stepowej, od jaru Rosicy 
w kierunku Rogozińskiej. W tej kaden-
cji warto przynajmniej rozpocząć tę 
budowę. W przyszłym roku ruszamy 
z budową ulicy Klonowej, Kalinowej             
i Strażackiej w Słupnie. chcemy też 
postawić plac zabaw na górnym Słup-
nie. 
Czy w takim natłoku zajęć ma pan 
jeszcze czas dla siebie, gra pan jesz-
cze w piłkę? 
O tak, jeśli mi tylko czas pozwoli, sta-
ram się ze starszym  synem spędzać 
czas na boisku. Teraz mamy zamiast 
betonowego boiska orlik lekkoatle-
tyczny pod domem, więc komfort gry 
jest nieporównywalny do czasów mi-
nionych. 
Na koniec, czego pan Wójt by sobie 
sam życzył na  święta i zbliżający się 
nowy rok?
Przede wszystkim zdrowia i spokoju. 
Mijający rok był dla mnie trudny, rów-
nież ze względu na sprawy rodzinne. 
Dlatego marzy mi się, aby gwiazda 
spokoju i życzliwości świeciła nam        
w tym przyszłym roku. 
W takim razie tego życzę i myślę, że 
wszyscy mieszkańcy gminy słupno 
przyłączają się do tych życzeń.  dzię-
kuję za rozmowę. 

rozmawiał: andrzej Wiśniewski

W naszym grodzie nad Słupianką,
życie ciągłą jest sielanką.
W święta, w grudniu, jak co roku,
kolędnicy idą w tłoku.

A na przedzie wójt Zawadka,
co się przebrał za niedźwiadka.
Choćby miodem wylał drogi,
wciąż dla wielu będzie wrogi.

Nie jest tutaj bez przyczyny, 
Dość już mamy koniczyny!
Szczawiu też i mirabelek 
Marcin wyciął im numerek.   

Tuż za wójtem widać rogi,
czy to diabła, czy też kózki?
Nie, to tylko pan Rzewuski.

Tryka radny wójta w zadek,
tak bez końca, bez pardonu. 
Ileż w nim testosteronu!

A za nimi prosto z kuchni,
wyszła i garnkami dudni, 
Radna i przewodnicząca,
wielkiej radzie prym wiodąca. 

Aż tu nagle i znienacka, 
pojawiła się Garwacka. 
Gdzie idziecie kolędnicy?
Ma być wszystko w tajemnicy. 

To mi się nie mieści w głowie, 
więc wypijmy, siup, na zdrowie. 
Zdrowie ważne, toast zacny
Warto wznieść go przed kolacją.

I zakopać kość niezgody.
I zakończyć te podchody.
Ale kto to zrobi wreszcie?
Czy są chętni? Czy ktoś jeszcze?

Tłumu jakoś nie ma wcale.
Cały orszak w dzikim szale.
Każdy sobie coś tam mruczy,
Coś tam śpiewa, coś tam buczy.

Byle tylko nie w zespole,
byle nie na jedną nutę –
taką wszyscy mają butę.

Z tyłu bije blask niebiański, 
bo to kroczy Jan Stefański. 
Dzwoneczkami pobrzękuje, 
pyta: czy ktoś kameruje?

Czy to Kopeć znów nagrywa
i się z rady naigrywa? 
W święta można pofolgować
lecz nie można publikować. 

Ale z tego wyjdzie szopka, 
pójdźmy wszyscy wnet do żłobka.

Może nawet i do żłóbka. 
Jak wymawiać to wypada?
Zapytajmy wprost Konrada. 

W naszej radzie wciąż pożary,
Wciąż ktoś wznieca spory, swary.

Ogień kłótni trzeba zgasić? 
Michał patrzy w oczy Kasi.

Czasem jednak tak dla żartu, 
czy z przekory czy dla fartu
pożar zwiększy trochę jeszcze
żeby wójta wzięły dreszcze.

Pójdźmy wszyscy razem w drogę
i zwierzęta też niebogie. 
co się pchają tu do cycka 
bo popędza je Lewicka.
Osły, kury i tygrysy,
wszyscy z gminnej jedzą misy,

Brodzą w błocie po kolana, 
czy to ma być dobra zmiana?
Jak to pojąć w mej percepcji,
może wodnej trza koncepcji? 

Czy to błąd, czy też pomyłka, 
nie mam już suchego tyłka!

Będzie z tego niezła hucpa,
trwoży się Agnieszka Ruclak. 

A tuż za nią z groźną miną
I z kolejną złą nowiną 
Idzie radna z Barcikowa
Kto żyw niech się zaraz chowa!

Jeszcze tylko żwawym krokiem
patrząc wkoło bystrym okiem
prosto z Borowiczek Pieniek 
idzie ktoś na utrapienie
wszystkich radnych,
bo on trafne głosi puenty,
i jest zawsze uśmiechnięty.

Na Wykowie jest boisko,
zróbmy wielkie widowisko!
Każdy niech powalczy wręcz,
proponuje radny Szenk. 
Zachowajmy przy tym wdzięk. 

Toż to pomysł jest mistrzowski,
wtrąca się Tomek Piórkowski.
Komu walka ta się uda
zrobi w gminie istne cuda!

Zmyślne sztuczki nam nie obce
mamy akrobacje w szopce.

Pan Łączyński już w szpagacie
ten dylemat wszyscy znacie.
Kogo poprzeć? Z kim wojować?
Jak wyborców zbajerować?

Któż na końcu tak z mozołem,
kręci już wyborczym kołem? 
Czy to anioł jest niebieski?
Toż to radny Piotr Zalewski! 

Marzy już, że sen się ziści. 
I zielonych ktoś wyczyści. 

A nie mówiąc nic nikomu
wymknęli się cichcem z domu
pan Petera i pan Pielat.

Przy drodze gdzieś przycupnęli,
trochę sobie pomilczeli.
Niby byli, wnet zniknęli
całą szopkę diabli wzięli.

Hej, kolęda, hej kolęda 
Już od śmiechu boli gęba. 

A gdzie autor w tym teatrze?
Gdzie ty patrzysz i ja patrzę? 
Wena twórcza go poniosła 
Sam najlepiej zagra osła.

Już od rymów puchnie głowa
Niech już kończy, niech się schowa. 

słupieńska szopka 
świąteczna 2016
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W poniedziałek, 14 listopada, odbyła 
się XXX sesja rady gminy w słupnie. 
Większość radnych odrzuciła propo-
nowany wniosek o podjęcie uchwały 
dotyczącej referendum w sprawie od-
wołania wójta. 
Taki krok radnych, popierających wójta 
oraz samego Marcina zawadki to od-
powiedź na totalny klincz we władzach 
gminy i brak możliwości współpracy 
wójta z większością w Radzie Gminy 
Słupno. Pełzający paraliż w ustawo-
wych organach Gminy negatywnie 
odbija się na jej rozwoju, zarządzaniu 
oraz na samych mieszkańcach, którzy 
stają się mimowolnie zakładnikami 
tego samorządowego konfliktu. Sytu-
acja patowa nie pozwala w pełni wój-
towi Marcinowi zawadce, wybranemu 
w demokratycznych wyborach przez 
społeczność Gminy Słupno, pracować 
na rzecz mieszkańców i rozwoju naszej 
małej ojczyzny. 
– Impas, jaki mamy w gminie nie służy 
nikomu. ja nie jestem przywiązany do 
krzesła, jestem transparentny i chcia-
łem się poddać ocenie mieszkańców. 
Nie boję się tego. Oczekiwałem, że po 
otrzymaniu tego wniosku, Rada po-
chyli się nad nim i podejmie uchwałę                  
w sprawie zorganizowania referendum. 
Skoro radni opozycyjni wobec mnie mó-
wią, że nie mogą ze mną się dogadać         
i współpracować, mieli  możliwość 

mnie odwołać.  Nie skorzystali z tego. 
Wręcz przeciwnie, usłyszeliśmy, że nie 
ma powodów do odwoływania wójta, 
więc żyjemy w dwóch rzeczywisto-
ściach  – mówi wójt Marcin zawadka.
Radni uznali, że w gminie nie ma pod-
staw merytorycznych do przeprowa-
dzania procedury odwołania wójta, 
gdyż wszystkie organy władzy gminy 
realizują swoje ustawowe obowiązki. 
chociaż oficjalnym pretekstem do od-
rzucenia wniosku był brak formalny, 
gdyż zabrakło jednego podpisu pod 
wnioskiem grupy radnych. O co chodzi? 
Gdyby  doszło do  referendum w Gminie 
Słupno, byłby to swoisty plebiscyt dla 
mieszkańców, którzy mogliby się jaw-
nie opowiedzieć po stronie wójta, albo 
po stronie, opozycyjnej wobec niego, 
większości w Radzie Gminy. Referen-
dum zwołane z inicjatywy Rady Gminy 
(przy odpowiedniej frekwencji) skutko-
wałoby tym, że albo wójt, albo Rada 
Gminy będzie musiała zakończyć pracę 
na rzecz Gminy.  W przypadku gdyby 
większość mieszkańców opowiedziała 
się za wójtem, wówczas nastąpiłoby 
przedterminowe zakończenie kaden-
cji Rady Gminy. I tym szkopuł. Wobec 
zwiększającego się niezadowolenia 
społecznego w stosunku do działań 
Rady Gminy, taki krok mógłby się oka-
zać dla radnych politycznym samobój-
stwem. 

Kluczową jednak uchwałą, jaką radni 
podjęli na sesji, która może dać wiel-
ki gospodarczy impuls dla gminy, było 
maksymalne obniżenie stawek podat-
ku od środków transportu dla przed-
siębiorców. To realizacja jednej z przed-
wyborczych zapowiedzi wójta Marcina 
zawadki, czyli tworzenie gminy przy-
jaznej dla przedsiębiorczości. Więk-
szość radnych wstrzymała się od głosu                                                          
w tym przypadku, a uchwała „przeszła” 
głosami radnych mniejszości popie-
rającej wójta. jest to dość nowator-
skie rozwiązanie w skali kraju, które 
poprzez radykalne obniżenie stawek 

podatków od środków transportu ma 
przyciągnąć znacznie większą liczbę 
przedsiębiorców z branży transpor-
towej, logistycznej, leasingowej, co w 
konsekwencji ma zwiększyć wpływy 
z podatków do budżetu gminy. Takie 
rozwiązanie wprowadziło np. niedale-
kie miasto Sierpc, gdzie w ciągu pierw-
szego roku obowiązywania nowych po-
datków, zarejestrowano przynajmniej 
kilkaset nowych ciężarówek. Do Sierpca 
w ten sposób „przeniosła się” np. firma                                                       
LIPIŃSKI, potentat na Mazowszu                                        
w branży transportowej, która była 
wcześniej zarejestrowana poza mia-

stem.   
Poza tym Rada Gminy podjęła uchwa-
łę o likwidacji Gminnego zespołu 
Oświaty i utworzeniu nowej jednost-
ki organizacyjnej pod nazwą centrum 
Usług Wspólnych. Likwidacja GzO wraz               
z nowym rokiem to wymóg ustawo-
wy. Rada również zmniejszyła średnią 
cenę skupu żyta, która jest podstawą 
o ustalania wysokości podatku rolnego.  
Radni nie przychylili się do autopopraw-
ki budżetowej wójta, która zakładała 
przeznaczenie środków na moderniza-
cję ulicy Mazowieckiej w cekanowie.   

andrzej Wiśniewski

GMINa SŁUPNO BęDzIE PRzYjazNa PRzEDSIęBIORczOŚcI  

radni nie chcą odwoływać wójta  

KURIOzaLNE POSIEDzENIE POŁączONYcH KOMISjI   

tajne przez poufne 
zWYcIęŻYŁa SIŁa aRGUMENTóW WójTa GMINY   

(u)chwała mniejszości 
W poniedziałek, siódmego listopada 
zebrały się połączone komisje stałe 
rady gminy tj. rewizyjna oraz budżetu 
i rolnictwa. Jedynym punktem porządku 
posiedzenia była sprawa dwóch prywat-
nych aktów oskarżenia, jakie wniósł do 
sądu Wójt Marcin zawadka przeciwko 
radnemu piotrowi rzewuskiemu. 
już sama dyskusja o prywatnych spra-
wach na forum Rady Gminy była kontro-
wersyjna i nie miała podstaw prawnych, 
o czym usiłowała powiadomić radnych 
agnieszka Ruclak, zastępca wójta. Nie-
stety nie została dopuszczona do głosu 
przez przewodniczącą posiedzenia Kata-
rzynę Garwacką, która również nie chciała 
się zgodzić na udział w posiedzeniu rad-
nych z komisji oświaty. Obrady wzbudziły 
zainteresowanie mediów lokalnych oraz 

regionalnych, jak również mieszkańców 
gminy. Po raz kolejny radni chcieli utajnić 
(bez podstaw prawnych) posiedzenie i wy-
prosić z sali media, mieszkańców i pracow-
ników urzędu. Na sali była obecna także 
radna sejmiku wojewódzkiego, Ewa Szy-
mańska. Radni po raz kolejny, więc opuścili 
salę obrad, aby udać się na zamknięte po-
siedzenie do pokoju przewodniczącej Rady 
Gminy. Tym razem obserwatorzy tego ku-
riozalnego spektaklu nie dali za wygraną                                                                                                    
i poszli w ślad za radnymi, nie dopuszcza-
jąc do zamknięcia drzwi pokoju przewod-
niczącej. Radni zdecydowali, więc prze-
rwać posiedzenie, które bezterminowo 
odroczyli. Kompromitujące radnych ob-
razki poszły jednak w świat za pośrednic-
twem kamer telewizyjnych.

aw

18 października podczas burzliwej, kil-
kugodzinnej sesji rady gminy słupno 
w końcu zwyciężył zdrowy rozsądek. 
Nadzwyczajna sesja zwołana na wnio-
sek Wójta Marcina zawadki dotyczyła 
przede wszystkim pilnych zmian budże-
towych, niezbędnych do dokończenia 
lub przeprowadzenia wielu ważnych dla 
mieszkańców projektów. 
z przebiegu gorącej dyskusji wynikało, 
że radni opozycyjni wobec Wójta, a dys-
ponujący większością głosów w radzie, 
odrzucą proponowane zmiany w uchwale 
budżetowej. zmiany te miały zapewnić 
środki finansowe na tak ważne projekty 
jak: koncepcja zwodociągowania gminy, 
modernizacja sieci wodociągowej, budowa 
żłobka, czy dofinansowanie kursów auto-
busów Mobilis. Radni opozycji twierdzili, 
że zmiany zostały nieprzedyskutowane 
na komisjach i przygotowane na chybcika, 
chociaż mieli dużo czasu, aby zapoznać 
się z proponowanymi przez Wójta korek-
tami budżetowymi. co ciekawe, nie było 
żadnych rzeczowych i merytorycznych 
kontrargumentów do propozycji Wój-
ta. Również proponowane w pewnym 
momencie, przez radnych opozycyjnych 
wobec Wójta (wniosek radnej jadwigi Le-
wickiej), częściowe przyjęcie niektórych 
propozycji, powodowało niebilansowanie 
się budżetu. 
Radny Konrad Dobrosielski apelował                                                     
o przyjęcie kompleksowych zmian propo-
nowanych przez Wójta, które są przygoto-
wane merytorycznie, zgodnie z przepisa-
mi i które się bilansują. z kolei radny Piotr                                                                                                   
zalewski namawiał radnych większości, 
aby się wstrzymali od głosu, skoro nie 

mogą się zdobyć na poparcie dobrych 
propozycji. Kiedy wydawało się już, że 
większość radnych odrzuci w całości pro-
pozycje Wójta, Marcin zawadka wystąpił 
z mocnym i zdecydowanym przemówie-
niem, w którym jeszcze zaapelował do 
rozsądku radnych, aby ci poprali inwesty-
cje i projekty bardzo potrzebne mieszkań-
com. 
– Nie wierzę już w to, że zmienicie się, jako 
ludzie, ale apelują do waszego zdrowego 
rozsądku – mówił wójt, którego przemó-
wienie w konsekwencji zmieniło przebieg 
sesji. 
W ostatecznym głosowaniu, propozycje 
Wójta zostały przyjęte głosami mniej-
szości radnych popierających wójta (5 gło-
sów), przy wstrzymujących się głosach 
większości i jednym głosie przeciwnym 
(radna Lewicka).      
Przegłosowane zmiany w uchwale budże-
towej zapewniają między innymi  środki 
finansowe na : 
1. Projekt techniczny sieci wodociągowej 

w ul. calineczki w Słupnie.

2. Przebudowę sieci wodociągowej 
od ulicy Kościelnej do Młynarskiej                  
w Słupnie oraz budowę sieci wodo-
ciągowej od ul. Kościelnej w kierunku 
OSP Słupno. 

3. Budowę sieci wodociągowej w Liszy-
nie.

4. Opracowanie nowej koncepcji zwodo-
ciągowania gminy.

5. zwiększenie środków na kursowanie 
autobusów Mobilis.

6. Montaż wiaty rowerowej przy SP          
w Święcieńcu i wiaty przystankowej    
w Gulczewie.  

7. Opracowanie koncepcji budowy no-
wego żłobka oraz koncepcji budynku 
socjalnego.

8. Usuwanie bieżących awarii sieci wo-
dociągowych. 

9. zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń 
(między innymi dla Delty Słupno).

10. Ubezpieczenia mienia Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

andrzej Wiśniewski

{„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało 
tak wiele tak nielicznym”- Winston Churchill.}
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W połowie października nad zale-
wem liszyńskim zakończył się te-
goroczny, bogaty sezon wodniacki.                                       
W uroczystym podsumowaniu sezo-
nu wziął udział wójt gminy Marcin 
zawadka. Żeglarze, kajakarze i mo-
torowodniacy z utęsknieniem już cze-
kają na wiosnę. 
Powstałe w 2008 roku Stowarzysze-
nie Wodniaków Gminy Słupno „Flis”,                
z roku na rok poszerza swoją działal-
ność i przyciąga wodniaków nie tylko 
z gminy i okolic, ale także z innych re-
gionów. 
Flis w minionym sezonie organizował 
szereg imprez, nie tylko dla wodniaków. 
Należy zaliczyć do nich: Dzień Dziecka, 
Wianki, regaty o puchar wójta Gminy 
Słupno i puchar prezesa Stowarzysze-
nia „Flis”, szkolenie WOPR dla dzieci 
oraz rozmaite pikniki, biwaki i rajdy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowa-
rzyszenie liczy już ponad stu członków, 
a w minionym sezonie na przystani                                               
w Luszynie cumowało 48 jednostek 
pływających. 
15 października wodniacy ze Słupna 
uroczyście witali na Wiśle uczestni-
ków spływu flisaków, który był or-
ganizowany w związku z inaugurację 
Roku Wisły 2017, jaka miała miejsce 
w Toruniu, cztery dni później. Sejm 
RP w czerwcu tego roku, ogłosił rok 
2017 – Rokiem Rzeki Wisły. To z oka-
zji 550-lecia wolnej żeglugi wiślanej.                                         

W 1467 roku po podpisaniu II Pokoju To-
ruńskiego z Krzyżakami, Polska odzy-
skała panowanie nad całym żeglowym 
biegiem największej polskiej rzeki i roz-
poczęła się era wolnej żeglugi wiślanej. 
We wszystkich miastach, przez które 
przepływa Wisła będą organizowane 
różnorodne działania budujące dobrą 
markę Wisły oraz znaczenie żeglugi wi-
ślanej dla rozwoju państwa. 
Żeglarze ze stowarzyszenia Flis bra-
li udział także w regatach o Puchar 
Wrzosu oraz w regatach o Puchar 
Prezydenta Płocka. z kolei motoro-
wodniak i wiceprezes Flisa Michał 
Przybylski, pokonał ponad 2,5 tys.km 
pływając po Wiśle, jezioraku, zalewie 
Włocławskim oraz szlakiem Wielkich 
jezior Mazurskich. 
z kolei inny członek stowarzyszenia, 
Leszek zych może pochwalić się zbu-
dowaniem we własnym zakresie czter-
nastometrowego jachtu. Sam też jest 
inicjatorem, wspólnie z wójtem gminy 
Bodzanów, jerzym Staniszewskim, 
urządzenia stanicy wodnej w Kępie 
Polskiej. jak zdradza nam swoje pla-
ny i marzenia, prezes stowarzyszenia 
Flis, zdzisław Borowski, stanica w Kę-
pie Polskiej może się stać elementem 
większego przedsięwzięcia, czyli uru-
chomienia wodnego połączenia Wy-
szogrodu z Płockiem, poprzez Gminę 
Bodzanów (Kępa Polska) i Gminę Słup-
no (Liszyno). Marzenia są takie, aby 

każda z tych gmin dysponowała przy-
stanią oraz tramwajem wodnym, które 
mogłyby kursować po Wiśle między 
tymi gminami. ale póki co, gmina Słup-
no dysponuje na razie tylko przystanią 
wodną. Koszt budowy kilkunastooso-
bowej jednostki pływającej to ok. 100 
tysięcy złotych. 

Wodniacy z Flisa dbają również o nowy 
„narybek”. W gimnazjum w Słupnie 
organizowany jest nabór do sekcji że-
glarskiej i kajakowej dla dzieci i mło-
dzieży, która będzie koordynował Piotr 
Krzywosiński, nauczyciel wychowania 
fizycznego z Gimnazjum w Słupnie.          
W tworzenie sekcji zaangażował się 

również były znakomity wioślarz, 
olimpijczyk, Wojciech jankowski. zimą 
młodzi wodniacy mają zdobywać wie-
dzę teoretyczną, a wraz z rozpoczę-
ciem nowego sezonu wiosną ruszyć na 
wodę. 

andrzej Wiśniewski

28 listopada 2016 roku w szkole 
podstawowej im. abp. a. J. Nowo-
wiejskiego w słupnie nastąpiło roz-
strzygnięcie dwóch międzyszkolnych 
konkursów i uroczyste wręczenie na-
gród. 
Pierwszy konkurs – literacko – pla-
styczny – poświęcony był Henrykowi 
Sienkiewiczowi. Drugi – fotograficzny – 
nosił tytuł „jesienią”. Do szkoły w Słup-
nie przybyli laureaci tych konkursów ze 
szkół podstawowych w Bodzanowie, 
Liszynie, Radzanowie, Święcieńcu i ze 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku. 
Wśród zwycięzców byli także uczniowie 
tej szkoły.
Na tę uroczystość uczniowie klasy Va 
przygotowali krótkie przedstawienie 
przybliżające fakty z życia wielkiego, 
polskiego prozaika Henryka Sienkiewi-
cza. Trzeba dodać, że rok 2016 był po-
święcony temu znakomitemu pisarzo-
wi. Poprzez zorganizowanie konkursu 
„Henryk Sienkiewicz pięknie zapisany” 
oraz akademię nauczyciele, jak i rów-
nież uczniowie oddali hołd wielkiemu 
prozaikowi, piszącemu „ku pokrzepie-
niu serc”.
Laureaci konkursu „Henryk Sienkie-
wicz pięknie zapisany”:

I miejsce (ex aequo):  Maja cybulska 
ze Szkoły Podstawowej im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu i  julia Siwek 
ze Szkoły Podstawowej im. a. j. Nowo-
wiejskiego w Słupnie 
II miejsce (ex aequo): Milena Nowac-
ka z Publicznej Szkoły Podstawowej             
w zespole Placówek Oświatowych                                                                         
w Bodzanowie i julia Olszewska ze 
Szkoły Podstawowej im. a. j. Nowo-
wiejskiego w Słupnie 
III miejsce (ex aequo): amelia Nawrot 
ze Szkoły Podstawowej im. ziemi Ma-
zowieckiej w Liszynie i Dorota Wolińska 
ze Szkoły Podstawowa im. M. Koperni-
ka w  Radzanowie 
Nagrodzeni w konkursie fotograficz-
nym „Jesienią”:  Oliwia Pietrzak ze 
Szkoły Podstawowej im. Małego Po-
wstańca w Święcieńcu, Magdalena Na-
wrot ze Szkoły Podstawowej im. ziemi 
Mazowieckiej w Liszynie, Dominik Kruk 
ze Szkoły Podstawowej im. Małego 
Powstańca w Święcieńcu, Magdalena 
Dzięgielewska ze Szkoły Podstawowej 
nr 17 w  Płocku, antoni Domiński ze 
Szkoły Podstawowej im. a. j. Nowo-
wiejskiego w Słupnie.

red. 

12 listopada w galerii Wisła w płocku 
odbył się wielki finał akcji ,, pomóżmy 
przeżyć zwierzętom zimę’’ głównym 
organizatorem akcji był nasz radny 
piotr zalewski oraz gimnazjum im. 
K.K. Baczyńskiego w słupnie.  zbiórka 
przeszła wszelkie oczekiwania. 
W czasie trwania akcji udało się zabrać 
kilkanaście ton karmy oraz smycze, za-
bawki, koce i wiele innych akcesoriów dla 
zwierząt. Do akcji organizatorzy zaanga-
żowali także Mazowieckie Kuratorium 
Oświaty, około stu szkół i instytucji na 
Mazowszu oraz osoby indywidulane.  

Wszystkie dary przekazano organizacji 
OTOz animals oddział Płock, pomaga-
jącej zwierzętom. Podczas finału nie tyl-
ko zbierano dary, ale również doskonale 
się bawiono. Na scenie prezentowali się 
między innymi: rockowy zespół Vataha 
(z wokalistką Katarzyną Wachol, miesz-
kanką naszej Gminy), Paulina cybulska z 
akademii Ruchu, adrianna Rutkowska 
z dziećmi z MDK – Minihałas, zumba 
Girls, zumbiaki, Rafał Rudowski – wo-
kal, Krystian Koziński – wokal, Harcerze 
ze Szczepu Harcerskiego alvarium, Ba-
widełko i Magoja Event Unicar capoeira 

Regional. 
Radny Piotr zalewski oraz dyrektor Gim-
nazjum, Mariusz Krysiak podziękowali 
wszystkim szkołom biorącym udział 
w zbiórce, a także radnej wojewódzkiej 
Ewie Szymańskiej, agnieszce Krzętow-
skiej, Magdalenie Michalskiej, agnieszce 
Stachurskiej, Galerii Wisła, Pure jatomi 
Fitness, Petronews oraz wszystkim dar-
czyńcom indywidualnym. W następnym 
roku, jak zapowiadają organizatorzy, ak-
cje będzie miała jeszcze większy zasięg. 

red. 

Wodniakom z Flisa upłynął kolejny sezon 

sienkiewicz w barwach jesieni zebrali kilkanaście ton karmy dla zwierząt 
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14 października niezmiennie kojarzy 
nam się z dniem edukacji Narodowej, 
świętem nawiązującym do najstar-
szych i najlepszych tradycji polskiego 
szkolnictwa. W przeddzień popular-
nego dnia Nauczyciela, pracownicy 
oświaty z gminy słupno spotkali się 
w zajeździe Mazowsze. Wybrani pra-
cownicy i nauczyciele oświaty otrzy-
mali okolicznościowe nagrody.  
W uroczystości zorganizowanej przez 
Gminny zespół Oświaty i dyrektor 
agnieszkę Biernat, wzięli udział rów-
nież: Wójt Marcin zawadka, zastępca 
Wójta agnieszka Ruclak, oraz radny 
Konrad Dobrosielski, członek Komisji 
Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpie-
czeństwa Rady Gminy. Marcin zawadka 
złożył pracownikom oświaty najlepsze 
życzenia i podziękowania, zaczynając 

od emerytowanych wychowawców.   - 
Najcenniejszym darem, jaki możemy 
przekazać kolejnym pokoleniom to jest 
właśnie wykształcenie i wychowanie. To 
państwo robicie każdego dnia w swojej 
pracy. Na każdym stanowisku, począw-
szy od woźnej, poprzez nauczyciela, 
skończywszy na dyrektorze. Za to z całe-
go serca chciałem państwu podziękować 
– powiedział Wójt. Tradycyjnie, Dzień 
Nauczyciela był również okazją do wrę-
czenia nagród i wyróżnienia nauczycieli 
i pracowników szkół gminnych, którzy 
szczególnie zasłużyli się w minionym 
roku szkolnym. cztery panie otrzymały 
tegoroczne nagrody Wójta Gminy Słup-
no. Swoje nagrody przyznawali również 
dyrektorzy poszczególnych szkół.  

aw

DzIEŃ EDUKacjI NaRODOWEj   

przekazują najcenniejszy dar - edukację 
Nagrodzeni pracownicy gminnej oświaty 2016.

pierwsi stypendyści Wójta gminy słupno
troje uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, mieszkańców gminy, otrzymało 
roczne stypendia przyznawane przez 
wójta za wybitne osiągnięcia w nauce. 
Wszyscy laureaci to uczniowie płockiej 
Małachowianki. to pierwsze takie nagro-
dy przyznawane przez wójta w słupnie.  
Na zaproszenie Marcina zawadki na 
skromną uroczystość wręczenia okolicz-
nościowych dyplomów, do Urzędu Gminy 
przyszli nagrodzeni uczniowie wraz z ro-
dzicami. W spotkanie wzięła udział tak-
że dyrektor Gminnego zespołu Oświaty 
agnieszka Biernat.  
 - Chcę podkreślić, że propozycja nagradza-
nia uczniów szkół ponadgimnazjalnych na-
rodziła się z inicjatywy mieszkańców. To nie 
był mój pomysł, ani radnych. Cieszę się, że 
udało nam się to zrobić i możemy uhono-
rować bardzo zdolnych uczniów. Rodzicom 
gratuluję tak wspaniałych dzieci i mam na-
dzieje, że nasza skromna pomoc, chociaż                                                                                         
w części odciąży budżety domowe i mło-
dzież będzie miała na swoje wydatki. 

Wierzę, że podczas waszej dalszej kariery 
naukowej, zawsze będziecie mieć w sercu 
Słupno, że nie będziecie szukać pracy gdzieś 
daleko, a może znajdziecie ją tutaj w naszej 
gminie – powiedział Wójt Marcin zawad-
ka, który przypomniał także przy okazji 
o innym stypendium naukowym, które 
funduje radny Konrad Dobrosielski, który 
przeznacza na ten cel swoje diety radnego. 
Pierwsi stypendyści Wójta to: Weronika 
Ipatow, aleksandra cupta i Piotr Marcin 
Ruciński. Wszyscy to uczniowie płockiej 
Małachowianki. Stypendium w wysokości 
200 zł będzie im wypłacane co miesiąc do 
końca roku szkolnego. 
O przyznaniu stypendiów decydowała ko-
misja stypendialna w składzie: agnieszka 
Ruclak – zastępca Wójta Gminy Słupno, 
Konrad Dobrosielski – Radny Gminy Słup-
no oraz agnieszka Biernat – Dyrektor 
Gminnego zespołu Oświaty. Stypendium 
przyznawane jest na okres jednego roku 
szkolnego, na wniosek dyrektora szkoły, 
wychowawcy, nauczyciela prowadzącego, 

rodzica, opiekuna prawnego albo stowa-
rzyszenia, organizacji społecznej i poza-
rządowej.  O stypendium mogą ubiegać 
się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

zamieszkujący na terenie Gminy Słupno, 
osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, 
którzy mogą się poszczycić średnią ocen 
na świadectwie szkolnym 5.0, a w szcze-

gólności laureaci konkursów i olimpiad 
przedmiotowych szczebla, co najmniej 
wojewódzkiego. 

andrzej Wiśniewski 

Nagroda Wójta gminy słupno
1. Wanda urbaniak – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ziemi Mazowieckiej     
w Liszynie –  w uznaniu osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych, które wpły-
wają na podniesienie jakości pracy szkoły                                                        
i kształtują korzystny jej wizerunek           
w środowisku.
2. dorota Morawska – Nauczyciel Szko-
ły podstawowej im. ziemi Mazowieckiej 
w Liszynie z 38 – letnim stażem pracy             
z czego 37 lat przepracowała w  szkole                                                                                          
w Liszynie. W swojej pracy niejedno-
krotnie wykazywała się wieloma inicja-
tywami i nowatorskimi rozwiązaniami 
zarówno w sferze dydaktycznej jaki i wy-
chowawczej. Doskonaląc swój warsztat 
pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych przyczyniła się do wyso-
kich wyników uczniów w wielu konkur-
sach (plastycznych, ortograficznych, 
przyrodniczych, recytatorskich) na róż-
nych szczeblach.
3. stella zielińska – nauczyciel Samo-
rządowego Przedszkola „Niezapominaj-
ka” w Słupnie. Wyróżnia się dużą aktyw-
nością zawodową, biorąc czynny udział 
w wielu akcjach charytatywnych. jest 
inicjatorem założenia „Klubu młodego 
czytelnika” we współpracy z Gminną Bi-
blioteko w Słupnie. za udział w  konkur-
sie pt. „Dom moich marzeń” organizo-
wanym przez firmę „Meblik” otrzymała 
I miejsce i nagrodę główną czyli zestaw 
mebli do sali przedszkolnej.
4. aleksandra Żaczek – nauczyciel 
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Słupnie. Wielokrotnie 
podejmowała działalność innowacyjną                                        
w zakresie wdrażania nowatorskich 
metod nauczania i wychowania oraz 
opracowywała autorskie programy na-
uczania. Była również inicjatorką działań 
profilaktycznych i zwalczających przeja-
wy niedostosowania społecznego wśród 
młodzieży. Wykazywała duże zaanga-
żowanie w rozwiązywanie problemów 
uczniów wymagających szczególnej 
opieki ze strony szkoły.  
Nagroda dyrektora gimnazjum                 
im. K. K. Baczyńskiego w słupnie

1.  aldona owczarek – za osiąganie wy-
sokich wyników nauczania z uwzględnie-
niem możliwości rozwojowych uczniów; 
zakwalifikowanie uczniów do grupy 
laureatów konkursów przedmiotowych; 
wysokie lokaty uczniów w innych kon-
kursach; aktywne uczestnictwo w two-
rzeniu uzupełniającej oferty zajęć dla 
uczniów.
2.  eliza rokicka  – za aktywne uczest-
nictwo w ważnych wydarzeniach szkol-
nych; zaangażowanie w rozwiązywanie 
problemów uczniów wymagających 
szczególnej opieki ze strony szkoły; 
aktywne uczestnictwo w tworzeniu 
uzupełniającej oferty zajęć dla uczniów; 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
w czasie trwania zajęć organizowanych 
z uczniami.
3. Marta Krzewicka – za aktywne 
uczestnictwo w ważnych wydarzeniach 
szkolnych; zaangażowanie w rozwiązy-
wanie problemów uczniów wymagają-
cych szczególnej opieki ze strony szko-
ły; aktywne uczestnictwo w tworzeniu 
uzupełniającej oferty zajęć dla uczniów; 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
w czasie trwania zajęć organizowanych 
z uczniami.
Nagroda dyrektora szkoły podstawo-
wej im. Małego powstańca  w Świę-
cieńcu
1. Krystyna siuta – w podziękowaniu 
za 38 lat nienagannej pracy pedago-
gicznej, charakteryzującej się wysokim 
standardem osiągnięć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, zaan-
gażowaniem w sprawy  społeczności 
lokalnej, zrozumieniem potrzeb uczniów 
i ich rodziców oraz stałą gotowością do  
podejmowania wyzwań.
2. anna Kolczyńska – nauczyciel                     
z 34-letnim stażem, w procesie naucza-
nia stosuje indywidualizację, osiągając 
sukcesy zarówno w przezwyciężeniu 
trudności dydaktycznych jak i rozwijaniu 
zainteresowań i uzdolnień wychowan-
ków. Osiąga dobre rezultaty w nauczaniu 
potwierdzone wynikami sprawdzianów 
oraz udziałem uczniów w konkursach 
przedmiotowych.

Nagroda dyrektora szkoły podstawo-
wej im. abp. antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego w słupnie
1. Joanna Miller – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej – wcześniej również 
wychowawca świetlicy. aktywnie włą-
cza się w życie szkoły i klasy. Przepro-
wadziła szereg lekcji otwartych dla na-
uczycieli i rodziców. W codziennej pracy 
wykorzystuje nowoczesne formy i me-
tody pracy. jej wychowankowie uzyskali 
w minionym roku szkolnym bardzo do-
bre wyniki edukacyjne. czynnie pogłębia 
swój warsztat pracy poprzez różne for-
my doskonalenia zawodowego. 
2. Natalia Marczyk-Breńska – na-
uczyciel języka francuskiego oraz wy-
chowawca świetlicy. Osoba ambitna                    
i sumienna, angażująca się w życie świe-
tlicy i szkoły. czynnie włącza się w prace 
związane         z opracowywaniem i wdra-
żaniem dokumentacji szkolnej. W ostat-
nich dwóch latach jej uczniowie z języka 
francuskiego byli laureatami Ogólnopol-
skiego Konkursu „Kaligram” organizo-
wanego przez polsko-francuską szkołę 
„La Fontaine”. Regularnie pogłębia swój 
warsztat pracy poprzez udział w różnych 
formach doskonalenia zawodowego.

Nagroda dyrektora szkoły podstawo-
we  im. ziemi Mazowieckiej w liszynie
1. Justyna Kowalska  - jest nauczycie-
lem wspomagającym w kl. II.  Bardzo 
oddana swoim wychowankom, cierpliwa                     
i opanowana.  Doskonale współpracuje                        
w zespole. jest współorganizatorką wie-
lu imprez i uroczystości organizowanych 
w szkole. Od początku swojej pracy pro-
tokołuje zebrania rady pedagogicznej 
szkoły, pomaga przy tworzeniu doku-
mentów pracy szkoły. W roku szkolnym 
2016/2017 została opiekunem Samorzą-
du Uczniowskiego.
Nagroda dyrektora samorządowe-
go przedszkola ,,Niezapominajka”                  
w słupnie
sylwia Więcek, Joanna zapendowska 
- za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej i opiekuńczej.
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Baran 
Dla Barana rok 2017 będzie okresem pokonywania własnych ograniczeń oraz cierpliwego stawiania czo-
ła pojawiającym się przeszkodom. Właśnie nauka cierpliwości będzie niełatwym zadaniem, gdyż Baran 
jest człowiekiem niejako w gorącej wodzie kąpanym. ale niestety – teraz przyjdzie mu na wiele rzeczy 
poczekać. Nawet sukcesy będzie w tym roku osiągał stopniowo. Na szczęście ten stan rzeczy ulegnie                      
w końcu zmianie. Baran może spodziewać się w tym roku pewnej, dość istotnej zmiany, która będzie mia-
ła wpływ na całe jego dotychczasowe życie. Być może na początku zacznie postrzegać ją, jako porażkę, 
lecz po pewnym czasie zauważy, że jest ona czymś bardzo pozytywnym. zmiana, o której mowa, doty-
czyć będzie duchowości. Rok 2017 okaże się całkiem niezły w kwestiach dotyczących finansów.

Byk 
Byk może spodziewać się w tym roku wielu nowych okazji, choć ważniejsza dla niego okaże się chyba 
wiadomość, że nadchodzące zmiany nie będą ani gwałtowne, ani specjalnie uciążliwe. W tym roku pojawi 
się pewna szansa na przeprowadzkę do nowego domu.  Nie wiadomo dokładnie, czy Byk otrzyma spadek, 
czy może wygra pewną sumę na loterii i za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupi mieszkanie. Przez 
większą część roku Byk będzie zmuszony liczyć głównie na samego siebie. Nie będzie mógł za bardzo 
oczekiwać, że inni ludzie, także bliskie osoby, udzielą mu nieograniczonego wsparcia. Wybory dokonane w 
tym roku stanowić będą fundament dla przyszłego życia w obfitości. Dzięki wytrwałej pracy Byk osiągnie 
w końcu swoje cele i będzie w pełni zadowolony z własnych dochodów.

Bliźnięta
Ten rok będzie dla Bliźniąt niejako okresem przejściowym. Położenie planet wspierać je będzie we wszel-
kich zmianach na polu zawodowym oraz rodzinnym. jest to, więc właściwy czas, aby podjąć wreszcie pró-
bę wyzwolenia się z niewoli starych nawyków. zwłaszcza w pierwszych miesiącach roku Bliźnięta poczują 
naglącą potrzebę, by wprowadzić w życiu pewne modyfikacje. Gwiazdy będą w tym roku sprzyjały Bliź-
niętom – czy to w kwestii spłaty zadłużenia, czy w dziedzinie oszczędzania. Osoby urodzone pod znakiem 
Bliźniąt odniosą korzyści ze swej dalekowzroczności i umiejętności dopasowania finansowych celów do 
własnych przekonań. Samotne Bliźnięta spotkają nareszcie kogoś, kogo całe życie szukały. Warunkiem 
jest tylko bycie uczciwym i posiadanie czystych zamiarów.

rak 
Dla Raka szansa dokonania niejednej zmiany w swoim życiu. Nie obejdzie się przy tym bez wytężonego 
wysiłku oraz konieczności podjęcia niełatwych decyzji. Przez większość roku Rak będzie odnosił małe 
zwycięstwa w walkach, jakie są nieodłącznie związane z codziennym życiem. choć nie będą to spektaku-
larne sukcesy, przyniosą każdej osobie urodzonej pod znakiem Raka prawdziwą satysfakcję. W pierwszej 
połowie roku czekają Raka finansowe wyzwania. Dlatego musi zachować czujność i rozsądnie gospo-
darować pieniędzmi. Inaczej grozi mu wpadnięcie w długi. Rok 2017 to dla Raka najwyższy czas, aby się 
gruntownie przebadać. jeśli do tej pory zaniedbywał on sprawy zdrowotne, teraz powinien koniecznie 
wykonać badania profilaktyczne, zwłaszcza te, które są zalecane dla osób w jego wieku.

lew
Osoby urodzone pod znakiem Lwa mogą się spodziewać niesamowitego roku. Nowe okazje i możliwości, 
które się pojawią, z pewnością przyniosą każdej z tych osób niemałą ulgę. Do tej pory, bowiem wiele 
spraw było uciążliwych i męczących. Ten rok przyniesie wytchnienie i uwolni Lwa – wprawdzie nie od 
wszystkich, ale przynajmniej od części jego problemów. Pod względem finansowym rok 2017 ma szansę 
stać się okresem wręcz rewelacyjnym. Słowa kluczowe dla Lwa w tym roku to po pierwsze – zdrowie,        
a po drugie – dobre samopoczucie. Lew zacznie postrzegać wszystko z punktu widzenia zdrowego stylu 
życia. zadba o właściwą dietę oraz odpowiednią aktywność fizyczną. Lew nie zapomni o regułach zdro-
wego trybu życia nawet podczas swych rozrywek. czując się o wiele lepiej i mając więcej sił i energii,                            
z większym zapałem weźmie się do pracy. 

panna 
Rok 2017 będzie dla Panny okresem, w którym uda się jej zakończyć pewne stare sprawy, ale i rozpo-
cząć zupełnie nowe. Wprawdzie każdy ze znaków zodiaku doświadczy w tym roku wielu nowości, jednak 
Panna przeżyje najwspanialszą przygodę. W pierwszej połowie roku poświęci jeszcze czas głównie na 
dokończenie rozpoczętych w ostatnich latach projektów, za to z początkiem lipca stanie się prawdziwym 
dzieckiem szczęścia. czegokolwiek się dotknie, będzie to miało ogromną szansę powodzenia. Dlatego 
Panna zdoła pomyślnie zrealizować większość swoich planów. W życiu miłosnym Panny zajdzie kilka 
zmian na lepsze. Przede wszystkim jej związek z ukochaną osobą wzniesie się na nowy poziom, a miłość 
zapłonie jaśniejszym niż dotąd blaskiem. Dobra rada dla Panny na ten rok to poszukanie osób, które 
mogłyby powiększyć krąg jej przyjaciół i znajomych, oraz nawiązanie nowych kontaktów korzystnych                
z punktu widzenia biznesowego.

Waga 
Pierwsza część roku wiązać się będzie głównie z wysiłkiem na rzecz rozszerzenia kręgu znajomych. Waga 
zdobędzie dzięki temu nowe kontakty – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Kolejna interesująca wiado-
mość jest taka, że Waga może spodziewać się pewnego wyróżnienia w tym roku. ciężka praca wykonana 
w ostatnich latach zostanie teraz wynagrodzona. Waga nie musi się w tym roku martwić o stan swych 
finansów – przychody będą raczej stabilne, a żadnych większych strat horoskop nie przewiduje. Wraz             
z nadejściem wiosny Waga zapragnie bardziej zatroszczyć się o swój organizm. Pomyśli, więc na po-
ważnie o zmianie trybu życia na bardziej korzystny. Musi sobie jednak uświadomić, że zdrowy styl życia 
polega na czymś więcej, niż tylko na ograniczeniu ilości wypitego alkoholu podczas spotkań towarzyskich 
czy na zwiększeniu ilości godzin snu.

skorpion 
To będzie rok, który pozwoli mu na zebranie owoców dotychczasowej, ciężkiej pracy. Szczególnie druga 
połówka roku będzie okresem bardzo sprzyjającym, tak że Skorpion może nawet doświadczyć momentu 
zwrotnego w życiu. Osoba urodzona ze słońcem w znaku Skorpiona będzie z pewnością bardzo zadowo-
lona z faktu, że może w tym roku podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć różne zdolności. Nadarzy się 
ku temu wiele okazji. Przed Skorpionem stanie niejedno fascynujące wyzwanie, które da mu możliwość 
zarówno rozszerzenia już posiadanych umiejętności, jak i nauczenia się nowych rzeczy. Skorpion musi być 
świadomy, że w tym roku mogą pojawić się pewne dolegliwości zdrowotne, które będzie można zmini-
malizować jedynie za pomocą zmiany nawyków żywieniowych. Nowa dieta nie okaże się jednak uciążliwa.

strzelec 
Rok 2017 upłynie mu pod znakiem szczęśliwych zbiegów okoliczności. Strzelec zdoła jeszcze bardziej 
rozwinąć swój potencjał i z gorliwością zabierze się za realizację nowych projektów. Będzie miał przy tym 
niezwykłą zdolność przyciągania ludzi. Tegoroczne wydarzenia wpłyną bardzo pozytywnie na Strzelca, 
sprawią, że stanie się on bardziej dojrzałym człowiekiem. Nie przestanie bynajmniej tryskać radością           
i poczuciem humoru, po prostu zacznie się wydawać bardziej rozsądny. Strzelec w tym roku nie będzie 
miał raczej problemów z zarabianiem pieniędzy, nie grożą mu też straty finansowe. jednak właśnie z tego 
względu powinien on większą uwagę zwrócić na kwestię własnych wydatków. W tym roku istnieje duża 
szansa, że uda się Strzelcowi usprawnić formy kontaktu z najbliższymi. zmianie ulegnie również jego 
postawa wobec innych członków rodziny. 

Koziorożec 
Rok 2017 pozwoli Koziorożcowi ujrzeć długo wyczekiwane rezultaty podjętych wcześniej wysiłków. cier-
pliwa praca nareszcie zaowocuje i pojawiać się zaczną pierwsze symptomy zbliżającego się sukcesu. Ko-
ziorożec powinien teraz ze wszystkich sił pracować dalej i nie zwalniać tempa, aby nie stracić tego, co 
już zostało zbudowane. czego może się spodziewać w 2017 roku osoba urodzona ze słońcem w znaku 
Koziorożca? Na pewno wielu zaskakujących wydarzeń. Ten rok będzie, bowiem obfitował w niespodzian-
ki,        w związku z czym Koziorożec będzie miał niekiedy nerwy napięte jak struna. jednym z ważnych 
zadań dla Koziorożca na ten rok będzie również zatroszczenie się o własne zdrowie, a zwłaszcza o stan 
swej psychiki. zadbanie o nią pomoże Koziorożcowi wyzwolić się od pewnych problemów i zmartwień.

Wodnik 
Horoskop na 2017 rok przewiduje, że w życiu Wodnika wydarzy się coś naprawdę niezwykłego, o ile nie 
przegapi on swojej wielkiej szansy. To wydarzenie będzie miało miejsce albo w marcu, albo we wrześniu. 
W tych miesiącach radzi się zachować Wodnikowi większą czujność, ponieważ kolejna okazja może się 
tak szybko nie zjawić. jeśli Wodnik będzie na tyle uważny, że wykorzysta sprzyjające okoliczności, to jesz-
cze przed końcem roku doświadczy w swym życiu znaczącej zmiany na lepsze. W tym roku na pierwsze 
miejsce w życiu Wodnika wysuną się takie kwestie jak: duchowość, kreatywność oraz intuicja. Ta ostatnia 
cecha będzie szczególnie Wodnikowi przydatna i pozwoli na uzyskanie przewagi nad innymi w różnych 
sytuacjach. Warto, więc rozwijać swój szósty zmysł. Rodzina stanowić będzie dla Wodnika w tym roku 
nie lada wyzwanie. Stanie się to jednak świetną okazją do rozwoju osobistego. Wodnik nie powinien ża-
łować czasu dla najbliższych

ryby
Rok 2017 to dla Ryb wymarzony czas. Mają, bowiem teraz wielką szansę, by zdobyć wreszcie uznanie 
i osiągnąć niebywały sukces. Wszystko wskazuje na to, że Ryby są już dobrze do tego przygotowane. 
W minionych latach rozwijały wytrwale własne talenty oraz potrzebne umiejętności. Nie ma się, więc 
co dziwić, że w tym roku spotka je zasłużona nagroda. Ryby mogą spodziewać się licznych wyróżnień. 
Gwiazdy będą dla nich wyjątkowo łaskawe. Niech Ryby starannie jednak planują swój grafik i dobrze go-
spodarują czasem, bo jeśli zaniedbają teraz sprawy rodzinne, będą tego na koniec roku bardzo żałować. 
Nieprzeciętne zdolności, jakimi dysponują Ryby, mogą się bardzo przysłużyć innym ludziom. Dobrze by 
było, żeby osoby urodzone pod znakiem Ryb okazały się w tym roku hojne w udzielaniu pomocy czy to 
znajomym, czy obcym ludziom.

Co przyniosą gwiazdy?  
Horoskop na rok 2017

horoskop
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Rozwiązanie krzyżówki, dwa hasła, prosimy przesłać na 
adres e-mail: promocja@slupno.eu lub pocztą na adres 
Urzędu Gminy. W treści prosimy także wpisać imię i nazwi-
sko nadawcy, miejscowość oraz numer telefonu. Spośród 
autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trzy oso-
by, które wygrają kurs języka angielskiego (jeden semestr) 
dla siebie lub osoby wskazanej, organizowany w Gminnym 
Ośrodku Kultury. 


