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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

UCHWAŁA RADY GMINY POD LUPĄ WOJEWODY

Troje chętnych
do Rady Gminy

Sołtys Słupna odwołany
zgodnie z prawem

23 kwietnia czekają nas wybory
uzupełniające w okręgu wyborczym
nr 13 w Słupnie do Rady Gminy. Nowy
radny (radna) zastąpi w Radzie Gminy
Marcina Petrę, który pod koniec grudnia
ubiegłego roku zrezygnował z mandatu.

Wojewoda mazowiecki wszczął postepowanie unieważniające uchwałę Rady
Gminy w Słupnie, która stwierdziła
nielegalność odwołania Stanisława
Wernera z funkcji sołtysa. Były sołtys
nie może uznać demokratycznej decyzji
mieszkańców wsi, którzy go odwołali
większością głosów z pełnionej funkcji
na zebraniu wiejskim.

W wyborcze szranki staje troje
kandydatów: Andrzej Ścibło (61lat) ze
Słupna, Anna Zalewska (37 lat) z Nowego
Gulczewa oraz Małgorzata Sawicka
(40 lat) ze Słupna, która kandydowała
w wyborach w roku 2014 w tym okręgu,
nieznacznie
przegrywając
mandat
z Marcinem Peterą.

W wyborach można głosować tylko na
jednego kandydata, stawiając znak X
obok nazwiska wybranego kandydata.
Niepostawienie znaku przy żadnym
nazwisku albo postawienie znaku przy
więcej niż jednym, powoduje nieważność
głosu.
Osoby, które mają ukończone 75 lat
lub niepełnosprawne, mogą głosować
poprzez pełnomocnika. W tym celu
wyborca musi zgłosić stosowny wniosek
do Urzędu Gminy do 14 kwietnia.
Głosowanie będzie odbywać się
w godzinach od 7 do 21.
a

400 TYSIĘCY ZŁ DOTACJI RZĄDOWEJ

Żłobek kosztem innych
inwestycji w Gminie
W Słupnie powstanie nowy żłobek,
dzięki dotacji z rządowego programu
oraz środkom własnym Gminy.
Po wielkiej batalii wójta Marcina
Zawadki w sprawie budowy żłobka,
na co radni nie chcieli się początkowo
godzić, ostatecznie Rada Gminy
przeznaczyła środki w budżecie na ten
cel. W innym wypadku, prawie 400
tysięcy złotych z budżetu państwa dla
Gminy Słupno przeszłoby nam koło
nosa.
700 tysięcy zł na żłobek z gminnej
kasy, nie będzie pochodzić z kredytu
i powiększenie deficytu budżetowego
(4,3 mln do 5 mln), tak jak proponował
wójt, ale kosztem kolejnych drastycznych cięć w budżecie i rezygnacji
z kolejnych inwestycji gminnych, czyli
tak naprawdę kosztem mieszkańców.
I tak zgodnie z wnioskiem większości

radnych na nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy, zabrano w tym roku pieniądze
na budowę ścieżki pieszo – rowerowej
Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec,
z budowy ulic Klonowej, Kalinowej
i Strażackiej w Słupnie, ulicy Zaułek,
czy z budowy boiska sportowego
w Miszewku Strzałkowskim.
Na znak protestu wobec dalszych cięć
gminnych inwestycji, radni mniejszości,
popierający wójta, opuścili salę obrad. –
Jesteśmy przeciwko dalszej dewastacji
budżetu gminy i jesteśmy za tym,
aby jak najszybciej tę radę rozwiązać
w referendum – zgodnie stwierdzili
radni mniejszości przy oklaskach
mieszkańców. Obrady opuściło także
większość obserwujących mieszkańców.
Żłobek zbudowany będzie zbudowany
w systemie modułowym na działce
gminnej obok GOPS.
aw

7 lutego na zebraniu wiejskim, zwołanym
przez wójta Marcina Zawadkę na wniosek
172. mieszkańców sołectwa, sołtys Stanisław Werner został odwołany. W zebraniu
uczestniczył i głosował sam zainteresowany, a także mieszkańcy popierający
sołtysa. Kiedy komisja skrutacyjna ogłosiła demokratyczny wynik głosowania,
sołtys Werner publicznie zapowiedział, że
uszanuje wolę większości mieszkańców.
Sam również sporządził protokół z tego
zebrania. W swoim postanowieniu sołtys
nie wytrwał długo, bo wkrótce okazało
się, że zdaniem sołtysa, zebranie było
nielegalne. Napisał więc skargę (kolejną
już) na wójt do Rady Gminy za zwołanie
zebrania.
Skargą zajęła się najpierw komisja rewizyjna. Były sołtys na posiedzeniu komisji odczytał sporządzony przez siebie
protokół z zebrania wiejskiego w Słupnie
w dniu 7 lutego. Komisja poprosiła o opinię
w sprawie zebrania i odwołania sołtysa,
adwokata Roberta Kamińskiego, obsługującego Urząd i Radę Gminy. Zdaniem
mecenasa, wójt Marcin Zawadka miał
pełne prawo zwołać zebranie wiejskie,
na wniosek 172 mieszkańców Słupna,
a odwołanie sołtysa przebiegło zgodnie
z prawem. Mecenas Kamiński sam obecny
był na tymże zebraniu i nadzorował jego
przebieg. Z opinią prawnika nie zgodziła
się oczywiście większość komisji rewizyjnej (radni: Katarzyna Garwacka, Zbigniew
Pielat, Jan Stefański, Piotr Rzewuski) oraz
przewodnicząca rady Elżbieta Kuchta,
goszcząca na każdej komisji rewizyjnej.
Zdaniem komisji (poza radnym Tomaszem

Piórkowskim), wójt nie miał prawa zwołać
zebrania wiejskiego, mimo podpisów 172
mieszkańców, a odwołanie sołtysa było
bezprawne. Jednym z argumentów radnych był brak adresu zamieszkania wnioskodawcy na wniosku, mimo, że wniosek
miał w załączeniu listę podpisów, gdzie
takowy adres widniał. Zdaniem radnego Piotra Rzewuskiego, zarzuty wnioskodawcy nie znalazły potwierdzenia
w oficjalnych dokumentach, chociaż mimo
tego, mieszkańcy mieli prawo odwołać
sołtysa wedle własnego życzenia i tak
zrobili. Ale, jak zaznaczył radny, jego zdaniem, nie zachowano procedur. Zgodnie
z przewidywaniami, skargę uznano za zasadną, a komisja rekomendowała Radzie

Gminy podjęcie uchwały o nieważności
zebrania i odwołania sołtysa Wernera.
I tak też się stało na sesji Rady Gminy
20 marca. Rada Gminy stwierdziła nieważność odwołania sołtysa na zebraniu
wiejskim. Mimo, że sam członek komisji
rewizyjnej radny Piotr Rzewuski podkreślał, że uchwała rady może zostać
unieważniona przez wojewodę mazowieckiego. Jak się okazało, przewidywania radnego Rzewuskiego okazały się
trafne. Na początku kwietnia do Urzędu
Gminy wpłynęło pismo od wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia rzeczonej uchwały Rady Gminy.
Andrzej Wiśniewski

IMPREZA DLA SENIORÓW W GOK

Niech żyje bal…
Seniorzy z Gminy Słupno wraz z
uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w Słupnie spotkali się
17 lutego na Karnawałowym Balu
Seniora organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Zabawę ofi-

„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

cjalnie rozpoczęli wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz
Wiktorowski. Bal Seniora upływał
we wspaniałej atmosferze. Były
tańce, zabawy, karnawałowe ma-

ski, pyszne jedzenie i fantastyczne
towarzystwo. Seniorzy ten bal będą
z pewnością wspominać z radością
przez co najmniej kwartał, bo wówczas
znów się spotkają i będą mieli kolejną
okazję do wspólnej zabawy.
Red.
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REFERENDUM O ODWOŁANIE RADY GMINY

Mieszkańcy zdecydują o dalszych losach radnych
21 maja w niedzielę odbędzie się
referendum w Słupnie w sprawie
odwołania
Rady Gminy przed
końcem kadencji z inicjatywy grupy
mieszkańców, którzy mają dość ponad
dwuletniego konfliktu na linii wójt –
większość radnych i permanentnego
klinczu we władzach samorządowych
gminy.
Na początku marca do komisarza
wyborczego trafił wniosek pełnomocnika
inicjatora referendum (grupa mieszkańców), Pawła Baranowskiego do komisarza
wyborczego w Płocku o przeprowadzenie
referendum w sprawie odwołania
Rady Gminy przed końcem kadencji.
Pod wnioskiem podpisało się blisko
1500 mieszkańców Gminy Słupno, przy
wymaganej liczbie podpisów niespełna
600. Komisarz wyborczy po weryfikacji
podpisów wydał postanowienie o przeprowadzeniu głosowania. Mieszkańcy
Gminy odpowiedzą na jedno pytanie:
Czy jest pan/pani za odwołaniem Rady
Gminy Słupno przed upływem kadencji.
Odpowiedź TAK lub NIE należy zaznaczyć
znakiem X. Aby referendum było ważne
do urn musi pójść nieco ponad dwa
tysiące osób.
Niedawno wójt Marcin Zawadka wobec
ciągłego konfliktu z większością
radnych sam chciał odwołać się do głosu
mieszkańców i zwrócił się do Rady Gminy

o podjęcie uchwały w sprawie referendum
w sprawie odwołania wójta gminy, aby to
mieszkańcy zdecydowali, czy chcą dalej
obecnego wójta na urzędzie. Większość
radnych nie poparła wówczas takiego
wniosku. Dlatego dziś Marcin Zawadka
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
referendum, aby oddać tę suwerenną
decyzję w ręce mieszkańców gminy.
- Chciałem się poddać weryfikacji przez
Radę Gminy, żeby mieszkańcy ocenili, czy
powinienem odejść czy nie. Spotkałem
się z zarzutami mojej opozycji, że były
tylko trzy podpisy pod wnioskiem,
a powinny być cztery. Oczywiście, ale każdy
z radnych mógł się pod tym wnioskiem
podpisać. To nie był zamknięty katalog
nazwisk. Radni, którzy byli niezadowoleni
ze współpracy ze mną, mieli doskonałe
narzędzie w ręku. Mogli właśnie mnie
poddać weryfikacji mieszkańców, a nie
teraz sami się denerwować, jak zostaną
ocenieni przez mieszkańców. Ja nie
ukrywam, że czekam na te referendum
jak na zbawienie, bo to najwyższy
czas żeby ta gmina zaczęła normalnie
funkcjonować, żeby skończyły się waśnie
i animozje. Potrzeba rady ludzi otwartych,
szerzej patrzących na pewne sprawy,
którzy nie patrzą na gminę przez pryzmat,
ze wójtem jest Marcin Zawadka, młody
człowiek spoza dawnego układu, tylko
będą chcieć i potrafić znaleźć wspólny

język, działać przede wszystkim z myślą o
mieszkańcach. To jest najbardziej istotne
w tym wszystkim. Ja ze swej strony
będę uczestniczył w referendum razem
z rodziną i będziemy starali się po prostu
coś zmienić. Wszyscy jesteśmy zmęczeni
tą sytuacją. Oczekujemy zmiany i taka
możliwość będzie w maju. Praca tych
wielu ludzi, którzy chodzili i zbierali
podpisy nie może pójść na marne. Ci ludzie
chodzili w mróz, wieczorami, poświęcali
swój czas. Robili to z przekonaniem
i marzeniami, że będzie lepiej. I teraz nie
może być tak, że my nie pójdziemy i to
zlekceważymy. Nasz los jest w naszych
rękach. Jeszcze jest dużo do poprawy
i dużo można zrobić. Przed nami jeszcze
półtora roku i przez ten czas wiele można
zrobić dobrego. Wyprowadzić tę gminę na
właściwe tory, żeby było widać rozwój,
dynamikę. Musimy przywrócić gminę na
właściwą pozycję, jaką powinna mieć na
Mazowszu i w naszym powiecie. Pragnę
dodać jeszcze, że nieprawdziwe są plotki,
rozpowszechniane po gminie, jakoby
wójt po odwołaniu rady robił co chciał
i pozostawał bez społecznej kontroli
w przypadku odwołania Rady Gminy.
Wójt będzie realizował zadania przyjęte
przez starą Radę Gminy i czekał na wybór
nowych radnych. – mówi wójt Gminy
Słupno.
aw

TRWAJĄ NEGOCJACJE ZE SPÓŁKĄ KM PŁOCK

Wszyscy tracą na braku komunikacji miejskiej
Na tym, że popularne „czerwoniaki”
nie jeżdżą do Słupna tracą wszystkie
strony. I Gmina, i Komunikacja
Miejska, a przede wszystkim
mieszkańcy Gminy i pasażerowie.
Rozmowy z płocką spółka trwają,
ale póki co, propozycje KM nie są
satysfakcjonujące dla Gminy Słupno.
Nie należy jednak zapominać, że przyczyna całego kryzysu komunikacyjnego leży w decyzji większości radnych,
którzy nie wyrazili zgody na dołożenie
środków w budżecie na komunikację
miejską.
Historia „choroby”
W ostatnim kwartale roku przed
zakończeniem umowy z Komunikacją
Miejską, wójt Marcin Zawadka
podejmuje rozmowy z płockimi
partnerami. W spotkaniu poza
prezesem Januszem Majchrzakiem
uczestniczył jeszcze Jacek Ambroziak,
pełnomocnik
prezydenta
ds.
transportu publicznego i inżynierii
ruchu drogowego. Zostają wówczas
ustalone limity środków możliwych
do
przekazania
na
transport
zbiorowy oraz możliwości poprawy
funkcjonowania KM na terenie Gminy
Słupno. Należy zwrócić uwagę w
tym momencie, że mija grudzień, a
Rada Gminy nie uchwaliła jeszcze
budżetu gminy na rok 2017, kiedy
w
„normalnych”
samorządach
budżet przyjmuje się w grudniu
poprzedzającym rok budżetowy. W
naszej gminie przewodnicząca rady
zwołuje sesję budżetową dopiero
na 27 stycznia. Umowa z KM Płock
zostaje przysłana do Urzędu Gminy

kurierem tego samego dnia na dwie
godziny przed planowaną Sesją
Budżetową Rady Gminy.
Okazało się, że zaproponowana kwota
w umowie odbiega od przyjętych
wcześniej wstępnych ustaleń. Próba
przekonania większości radnych gminy
o potrzebie zwiększenia środków o
80 tysięcy złotych nie przyniosła
rezultatu. Większość radnych była
przeciwna dołożeniu środków na
autobusy. Po stwierdzeniu na sesji
radnej Jadwigi Lewickiej, że ma wójt
jeszcze dwa dni do negocjacji niech
się stara, wiadomo było, że będzie

Komunikacji Miejskiej na linii Płock –
Słupno nie ogranicza się jedynie do
Gminy Słupno. Tak naprawdę, nikt
nie ma interesu w tym, aby KM nie
jeździła do Słupna. Potwierdzają to
ostatnie spotkania wójta Marcina
Zawadki z osobami, które wspierają
Gminę Słupno w rozwiązaniu tego
problemu.
Na zaproszenie wójta gościł w
Urzędzie Gminy, Andrzej Brunat,
wiceprzewodniczący
„Solidarności”
Regionu Płockiego ( jednocześnie
pracownik Komunikacji Miejskiej),
który potwierdził, że powrót KM do

radna miasta Płocka, Wioletta Kulpa,
która zaaranżowała i pośredniczyła
w spotkaniu wójta Gminy Słupno
w Urzędzie Miasta i rozmowach z
wiceprezydentem Płocka, Piotrem
Dyśkiewiczem.
Gmina chce powrotu do rozmów
10 marca wójt Marcin Zawadka wysłał
kolejne pismo do KM z propozycją
podpisania listu intencyjnego w
sprawie dalszej współpracy ze spółką
od 1 lipca. Do końca czerwca jest
podpisana umowa na komunikację
z firmą Mobilis. W ostatnich dniach

ten autobus jeździł, co najmniej do
starego dworca na Jachowicza oraz
często kursował. Obecna propozycja
KM, więc sprowadza się do jednej
linii spod Zajazdu Mazowsze do
Płocka. Moim zdaniem nie jest
to rozwiązanie, które odpowiada
oczekiwaniom mieszkańców, którzy
by chcieli powrotu do starego systemu
kursowania autobusów po całej
gminie. Rozumiem też argumenty
przewoźnika,
dla
którego
nie
wszystkie połączenia były rentowne.
Jednak przy obecnej propozycji KM
i tak stoimy przed koniecznością

problem z podpisaniem umowy z
KM. Decyzja radnych, która miała
uderzyć w wójta, najbardziej uderza
w mieszkańców Gminy Słupno, którzy
korzystają z transportu publicznego.

Słupna, leży w interesie zarówno
spółki, jak i mieszkańców, pasażerów
oraz pracowników KM, dla których
więcej kursów miejskich autobusów,
to również miejsca pracy, co dla
związku zawodowego „Solidarność”
ma ogromne znaczenie.
W sprawę zaangażowała się także

do Gminy wpłynęło pismo ze strony
Komunikacji Miejskiej z własną
propozycją połączeń ze Słupnem.
- Połączenia to zbyt duże słowo.
KM zaproponowała jeden główny
autobus do Płocka. Pozostaje
pytanie, jak daleko będzie wjeżdżał
do miasta. Dla nas jest ważne, aby

dowożenia pasażerów do Słupna
busami, co tak naprawdę niewiele
zmienia. Uważam jednak, że trzeba
się spotykać, rozmawiać i pracować
nad wspólnym, kompromisowym
rozwiązaniem - mówi wójt marcin
Zawadka.
Andrzej Wiśniewski

Wójt szuka poparcia
Problem
kursowania

autobusów
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wzruszająca IMPREZA SZKOLNA

Gmina w budowie Ostatni Dzień Patrona
w Gimnazjum z łezką w oku
Początek wiosny w Gminie Słupno to
rozpoczęcie trzech dużych inwestycji
na drogach gminnych. W plac budowy
zamienił się już Mirosław, gdzie trwa
przebudowa drogi Mirosław - Stare
Gulczewo wraz z całą infrastrukturą
techniczną. Wartość inwestycji to
ponad 4,3 mln złotych. Ruszyła

też gruntowana przebudowa drogi
Borowiczki Pieńki – Bielino - Liszyno
wraz z infrastrukturą. Koszt całości
inwestycji to ponad 10,5 mln zł. Lada
dzień koparki i ciężki sprzęt wjadą już
na drogę w Rydzynie, gdzie rozpoczął
się pierwszy etap (wartość 3,7 mln zł)
przebudowy drogi Płock – Rydzyno.

Szczególne było tegoroczne święto
patrona szkoły w Gimnazjum im. K.K.
Baczyńskiego w Słupnie. W związku
z reformą oświaty i wygaszaniem
gimnazjów, Dzień Patrona był
ostatnim w historii szkoły.
Podobnie jak powiatowy finał konkursu poświęconego życiu i twórczości
patrona „Krzysztof Kamil Baczyński
POETA – POWSTANIEC – PLASTYK”,
nad którym honorowy patronat objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty
i Wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka. Dyrektor szkoły, Mariusz Krysiak
dziękował wszystkim, którzy przygotowywali święto, a przede wszystkim uczniom, którzy wzięli udział
w konkursie i włożyli w to wiele wysiłku i pracy.
- Cóż, nie mogę powiedzieć, że do
zobaczenia za rok, ale dalej będziemy
żyć pod jednym dachem. Nie ma,
co płakać. Będzie inny patron, ale
o Baczyńskim nie zapominajmy powiedział na koniec uroczystości
dyrektor Mariusz Krysiak, widząc, że
na niejednej twarzy pojawiły się łzy

wzruszenia.
Wcześniej uczniowie zaprezentowali
widowisko słowno – muzyczne
poświęcone Baczyńskiemu.
Rozstrzygnięto także ostatni konkurs powiatowy, którego tematem
było krótkie życie i bogata twórczość
Powstańca. Wielką wygraną konkursu
okazała się uczennica naszego
gimnazjum Weronika Lisiecka, która
zwyciężyła w kategorii plastycznej
oraz recytatorskiej. Otrzymała także
nagrodę specjalną dyrektora szkoły.
Konkurs składał się z trzech części:
recytatorskiej (wybrany utwór Poety),
historycznej (życiorys Baczyńskiego,
Powstanie Warszawskie, Plan Burza)
i plastycznej (interpretacja plastyczna
jednego ze wskazanych wierszy lub
portret Poety).
AW

im. K. K., Baczyńskiego w Słupnie;
II miejsce – Julia Fabisiak – Publiczne
Gimnazjum w Nowym Miszewie
III miejsce – Julia Bieniek – Gimnazjum
nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
Wyróżnienie - Oliwia Golis
- w części historycznej
I miejsce –Bartosz Swiderski Gimnazjum im. K. K., Baczyńskiego
w Słupnie;
II miejsce – Paulina Stefaniak –
Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie
III miejsce – Karolina Cybulska–
Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie

- w części recytatorskiej:
I miejsce – Weronika Lisiecka
i Aleksandra Kaniewska – Gimnazjum

- w części plastycznej
I miejsce –Weronika Lisiecka Gimnazjum im. K. K., Baczyńskiego
w Słupnie;
II miejsce – Maksymilian Krom –
Gimnazjum im. K. K., Baczyńskiego
w Słupnie
III miejsce – Karolina Kardynał Gimnazjum im. K. K., Baczyńskiego
w Słupnie
Wyróżnienia – Laura Lewandowska
i Natalia Rajewska

wych wyborów radnych. Wójt odniósł
się również do rozpowszechnianych
nieprawdziwych plotek, jakie nasiliły
się po ogłoszeniu referendum, na temat rzekomego zadłużenia gminy.
- Gmina Słupno na dzień dzisiejszy

wcale nie jest zadłużona i nie zaciągnęła jak dotąd żadnego kredytu –
powiedział Marcin Zawadka. Wkrótce
kolejne spotkania mieszkańców gminy
z wójtem.
Red.

Niezależne Jury Konkursu POETA –
POWSTANIEC – PLASTYK przyznało
następujące nagrody:

BĘDZIE NOWE SOŁECTWO ŚWIĘCIENIEC?

Maraton wójta po sołectwach
Rozpoczął się cykl spotkań wójta
Marcina Zawadki z mieszkańcami
poszczególnych sołectw Gminy Słupno. Na początek poszły: Mijakowo,
Sambórz, Święcieniec Ramutowo. Po
świętach kolejne spotkania.
W ostatni dzień marca Marcin Zawadka odwiedził Mijakowo oraz
Święcieniec, jednocześnie spotykając
się z mieszkańcami wsi Ramutowo
i Sambórz. Na zebraniach poruszone zostały głównie takie tematy jak:
zbliżające się referendum, imprezy
gminne, organizowane w najbliższym
czasie, rozwiązania komunikacyjne w
poszczególnych miejscowościach, a
także inwestycje gminne realizowane

w tym roku. Wójt odnosił się także
do wniosków mieszkańców poszczególnych wsi. Najważniejsze z nich to:
nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Mijakowo - Święcieniec, która
będzie realizowana już w czerwcu,
wiata przystankowa w Święcieńcu,
ścieżka rowerowa Miszewko Strzałkowskie -Święcieniec.
W Mijakowie Marcin Zawadka informował mieszkańców Samborza o
swoich staraniach w sprawie przedłużenia trasy kursowania busów do tej
miejscowości, natomiast w Święcieńcu mówiono o dodatkowych kursach
linii 115.
Dodatkowo w Święcieńcu odbyły się
konsultacje społeczne w formie gło-

sowania na temat podziału sołectwa
na dwie odrębne jednostki administracyjne tj. Święcieniec i Ramutowo.
Większość mieszkańców zainteresowanych wsi opowiedziało się za
podziałem sołectwa na dwa osobne.
Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do Rady Gminy.
Agnieszka Ruclak, zastępca wójta,
przedstawiła z kolei zasady postępowania w sprawie referendum oraz
koszty, jakie będą z tym związane.
Mieszkańcy zostali poinformowani, iż
w przypadku odwołania Rady Gminy,
nowe wybory do Rady Gminy będą finansowane prawie w całości ze środków budżetu państwa. Gmina Słupno
nie ponosi kosztów ewentualnych no-

informacje oświata
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IV TARGI EDUKACYJNE

Targowisko wiedzy i kariery w Słupnie

Tłumy
młodzieży
przewinęły
się przez halę Gimnazjum w
Słupnie, gdzie już po raz czwarty
zorganizowano powiatowe targi
edukacyjne. Gimnazjaliści mogli
poznać
bogate
oferty
szkół
ponadgimnazjalnych i porozmawiać
z doradcami zawodowymi.
Impreza zorganizowana była przez
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego
w Słupnie i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, a odbywała się pod patronatem wójta gminy Słupno, mazowieckiego kuratora oświaty i starosty
płockiego.
- Cieszę się, że już po raz czwarty właśnie u nas, w Słupnie, organizowane są
targi edukacyjne. To szansa na rozwój
młodych ludzi, znalezienie szkoły i dostosowanie swojej drogi zawodowej
do własnych potrzeb i umiejętności powiedział na otwarcie imprezy, wójt
Marcin Zawadka, który podziękował

organizatorom i uczniom ze Słupna za
pracę przy organizacji targów.
Szkoły zachęcały gimnazjalistów do
zapoznania się nie tylko ze swoją ofertą edukacyjną, ale również całym katalogiem zajęć dodatkowych, atrakcji
i sposobów realizowania swoich pasji
i doskonalenia umiejętności. Przez
stoiska poszczególnych szkół przewinęły się setki zainteresowanych gimnazjalistów z całego powiatu. Można
było także skorzystać na miejscu
z porad specjalistów zawodowych
z Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku. Z krótkim prelekcjami na
temat planowania kariery
i wyboru
własnej drogi edukacyjnej wystąpili:
Urszula Wojtalewicz z płockiej filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz
Mariusz Krysiak, dyrektor Gimnazjum
w Słupnie.
- Przed podejmowaniem ważnych decyzji trzeba się kierować głową i sercem. Jeśli chodzi o głowę, to musimy

REFORMA OŚWIATY W GMINIE

Szkoła po nowemu
20 marca Rady Gminy w Słupnie
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wcześniej pozytywnie
zaopiniowaną przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
W myśl tej uchwały od 1 września 2017
roku będą funkcjonowały w gminie
trzy szkoły podstawowe. Siedziba
i obwody tych szkół pozostają bez
zmian, zmienia się tylko oczywiście
struktura organizacyjna z sześcioklasowych na ośmioklasowe.
Na terenie Gminy Słupno funkcjonuje jedno gimnazjum, do którego od
1 września 2017 roku nie prowadzi się
naboru do klasy I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego
gimnazjum ulegają wygaszeniu. Klasy

II i III dotychczasowego gimnazjum
prowadzone będą w roku szkolnym
2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, aż do czasu
wygaszenia kształcenia. Nauczyciele
oraz pracownicy niepedagogiczni włączanego gimnazjum, stają się z mocy
prawa pracownikami szkoły podstawowej, a zatem z pracownikami nie
zawiera się nowych stosunków pracy
oraz nie sporządza aneksów do umów.
Obowiązkiem dyrektora jest jedynie
poinformowanie o tym fakcie na piśmie wszystkich pracowników szkoły.
Dyrektor gimnazjum, w przypadku
włączenia klas gimnazjalnych do szkoły podstawowej zostaje wicedyrektorem tej szkoły, jednak nie dłużej niż do
31 sierpnia 2019 r.
Agnieszka Biernat

zawrócić uwagę na to, jakie mamy zainteresowania, umiejętności, jakie są
nasze mocne strony, jaki mamy temperament. Jest ważne, aby zgromadzić
o sobie jak najwięcej informacji, korzystając również z pomocy rodziców, nauczycieli, czy doradców zawodowych.
Jeśli uświadomimy sobie, co tak naprawdę chcemy w życiu robić, jaki cel
osiągnąć, dopiero wtedy dobieramy
sobie środki, czyli szkołę. Dla tych,
którzy lubią się uczyć, którzy czerpią
przyjemność z poszukiwania wiedzy,
poznawania, kreatywności własnej,
ciągłego poznawania świata, na pewno warte polecenia jest liceum, studia, a może jeszcze dalej. Ci, którzy pokładają nadzieję na swoją przyszłość
w umiejętnościach manualnych, praktycznych, technicznych, powinni zastanowić się nad ścieżką zawodową,
szkołą branżową, technikum, co nie
zamyka wcale drogi na studia – mówiła do młodzieży Urszula Wojtalewicz.

Mariusz Krysiak, Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie
zwracał uwagę także na fakt, że jedną
z najważniejszych rzeczy w planowaniu swojej drogi zawodowej i kariery
jest uświadomienie sobie swoich predyspozycji. Pytanie ważne jest takie,
jak te predyspozycje odkryć. Do tego
bardzo potrzebny jest wgląd w siebie.
Dlatego też w szkołach są doradcy
zawodowi, pedagodzy, którzy chętnie
pomagają. diagnozują, robią testy predyspozycji zawodowych. - Ale najważniejsze jest to, czego wy tak naprawdę
sami chcecie, bo często zdarza się
tak, że wybieracie szkołę w ostatniej
chwili. Tylko po to, żeby była, albo, bo
idzie tam kolega i będzie raźniej. Żeby
pomóc wam w wyborze drogi zaczynamy już od klasy pierwszej gimnazjum,
również poprzez podstawę programową – podkreślił dyrektor.
Uczestnicy targów: VII Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólno-

kształcące, Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich, Zespół Szkół Usług
i Przed-siębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Płocku, Akademickie Liceum Ogólnokształcące
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, I Liceum Ogólnokształcące
Płocki Uniwersytet Ludowy, Zespół
Szkól im. Leokadii Bergerowej,
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.
Ułańska 1, LOGOS Liceum plastyczne,
Płockie Towarzystwo Oświatowców,
Liceum Ogólnokształcące „Profesor”,
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi „Jagiellonka”,
Zespół Szkół Technicznych, Zespół
Szkół Zawodowych” ELEKTRYK”,
Zespół Szkół Budowlanych, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, TEB
Edukacja, I Liceum Ogólnokształcące
CN-B FENIKS, OHP, PUP, WUP.
Andrzej Wiśniewski

społeczeństwo
6 aktualności
WYJĄTKOWY JUBILEUSZ W SŁUPNIE
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„Setka” Pana Jana Rok z plusem w naszej gminie
Niezwykły jubileusz setnych urodzin
obchodził w ten weekend Jan Baranowski, mieszkaniec Słupna. Pan Jan
urodził się dokładnie 26 lutego 1917
roku. Kilka dni po setnych urodzinach
dostojnemu Jubilatowi okazjonalną wizytę złożył wójt Marcin Zawadka.
- Dane było Panu przeżyć cały wiek
w naszej polskiej historii, doświadczyć
trudów i radości z nim związanych.
Z okazji setnej rocznicy urodzin składam Panu serdeczne gratulacje i gorące
życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości – powiedział gospodarz
gminy, który do życzeń dołączył wielki
bukiet kwiatów i kosz pełen prezentów.
W oficjalnej, ale kameralnej uroczystości
w domu na osiedlu Krzelewo, wzięła
udział również Marlena Mazurska, kierownik płockiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, która przekazała Jubilatowi list gratulacyjny od premier Beaty
Szydło oraz Roman Lutomierski, kie-

rownik oddziału KRUS w Płocku.
Co jeszcze bardziej godne podziwu,
Pan Jan od ponad siedemdziesięciu lat
żyje w szczęśliwym związku ze swoją małżonką Heleną, która ma 93 lata.
Szanowny Jubilat pochodzi z rolniczej
rodziny z okolic Gąbina. Podczas wojny
z hitlerowcami, jako młody człowiek,
został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Tam poznał i zakochał
się w swojej późniejszej żonie, która
także pracowała niewolniczo u Niemców. Już, jako para, pieszo wrócili po wojnie do ojczyzny, gdzie założyli rodzinę.
Po przejściu na emeryturę Pan Jan
mieszkał przez ponad 30 lat w Płocku.
Od ładnych kilku lat Państwo Baranowscy mieszkają razem z jedną ze swoich
trzech córek w Słupnie. Mimo wielce
szacownego wieku małżeństwo cieszy
się w miarę dobrym zdrowiem. Jubilatowi oraz jego małżonce gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i ciepła rodzinnego.
AW

Wielki mecz charytatywny na powitanie wiosny

Worek ziemniaków
wygrali gimnazjaliści
Pierwszy dzień wiosny postanowiliśmy uczcić w nietypowy sposób. W
hali Gimnazjum zorganizowaliśmy
wielki meczy charytatywny amatorów
o worek ziemniaków. Gmina Słupno vs
Płock.
Płock rzucił nam wyzwanie, a my podjęliśmy rękawicę. W założeniu miał
być tylko być tylko jeden mecz, ale ze
względu na duże zainteresowanie imprezą był cały turniej z udziałem czterech zespołów: Urząd Gminy Słupno,
Nauczyciele, Gimnazjaliści oraz „Zwarci
i gotowi” z Płocka. Wyniki nie były istotne. Wygrała Gabrysia, córka naszego kolegi z Gminy, którą chcieliśmy wspomóc,
dobrze się bawiąc przy tym.
W zespole gości z Płocka wystąpiło
wiele gwiazd: Wojtek Bógdał – mistrz
świata w motoparalotni, Mariusz Pielaciński – kapitan żeglugi śródlądowej,
Rafał Szczytniewski – sędzia piłkarski,
były piłkarz Wisły Płock i inni. Turniej
komentował Bogdan Wolny, znany
płocki dziennikarz i komentator sportowy. Było dużo ruchu, dobrej zabawy
oraz integracji. No i szczytny cel. Z kro-

nikarskiego obowiązku musimy podać,
że Urząd Gminy zajął w tym turnieju drugiej miejsce, ucierając nosa płocczanom.
Ulegliśmy tylko młodemu i wysportowanemu zespołowi gimnazjalistów ze
Słupna. W drugim meczu, lokalnych
derbach, Urząd Gminy zremisował 1:1
z naszymi Nauczycielami. Gola na wagę
remisu zdobył dla urzędników, Marcin
Zawadka, kapitan zespołu. W ostatnim
meczu „o wszystko” zagraliśmy z Płockiem. Po zaciętej walce i dwóch golach
radnego Tomasza Piórkowskiego, zwyciężyliśmy 2:1.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
a kibicom za doping i wsparcie szczytnego celu. Dziękujemy gościom z Płocka na
czele z Ewą Szymańską, radną sejmiku
mazowieckiego, jej pozytywnie zakręconej ekipie. Specjalne podziękowania dla
Bogdana Wolnego, człowieka - orkiestry, pasjonata sportu, za prowadzenie
imprezy i komentarz na żywo. Podziękowania również dla sędziego Rafała
Szczytniewskiego, Tomka Marciniaka,
koleżanek z Wolontariatu w Słupnie za
pomoc. Goście z Płocka już domagają się
rewanżu.
AW

Minął rok od wejścia w życie „Programu Rodzina 500 plus” W Gminie
Słupno z programu skorzystało do
tej pory blisko sześćset rodzin, z czego dziewięćdziesiąt to rodziny wielodzietne, powyżej dwójki dzieci.
Pierwszego kwietnia ubiegłego roku
weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Organ właściwy
oraz samorząd województwa realizują zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, jako zadanie z zakresu
administracji rządowej. Świadczenie
wychowawcze i koszty jego obsługi są
finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa. W Gminie Słupno zadanie to realizowane jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez
dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na
osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Na drugie i kolejne
dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Dochód rodziny ustalany jest tylko
przy ubieganiu się o świadczenie na
pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy
to rodzin, które mają jedno dziecko, jak
i rodzin z większą liczbą dzieci.
Do składu rodziny należy pełnoletnie
dziecko do ukończenia 25 lat -przy

ustalaniu dochodu, jeżeli wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców, a także dzieci, które
ukończyły 25 rok życia, legitymujące
się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna.
Na terenie Gminy Słupno, z programu „Rodzina 500+” korzysta średnio
585 rodzin. Łączna kwota wypłaconych
świadczeń
wychowawczych w okresie od chwili wejścia w życie w/w ustawy, tj. od
01.04.2016r. do 31.12.2016r. wynosi
3 489 711,00 zł., co stanowi 6 992 wy-

płacone świadczenia.
Podsumowując, realizację programu „Rodzina 500+” w okresie od
01.04.2016r. do 31.12.2016r. należy
zauważyć, że około 55,60% rodzin korzystających z programu, to rodziny,
które mają również ustalone prawo
do świadczeń rodzinnych. Na terenie
Gminy Słupno z programu korzysta
90 rodzin wielodzietnych (powyżej
dwójki dzieci).
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego na kolejny okres (tj. od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.)
przyjmowane będę od dnia 1 sierpnia
2017r.
Magdalena Szochner-Siemińska

informacje zkultura
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Rozmowa z Tomaszem Wiktorowskim, pełniącym obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie.

Gminny Ośrodek Kultury – nowe otwarcie
Panie dyrektorze, drastyczne cięcia budżetowe, jakie zafundowała
mieszkańcom Rada Gminy, nie ominęły również kultury i placówki,
którą pan zaczął dopiero kierować.
Taki prezent od radnych na początek
działalności…
To raczej prezent z kategorii tych nietrafionych. Ale mówiąc poważnie, bo
to nie jest temat do żartów, Gminny
Ośrodek Kultury został pozbawiony
środków w wysokości ponad 200 tysięcy złotych, Budżet tegoroczny jest
mniejszy od ubiegłorocznego o ponad
jedną czwartą, a trzeba pamiętać, że
w tym roku doszły nam jeszcze orliki,
które musimy utrzymać.
Stanęliśmy, jako placówka kultury,
przed wielkim dylematem, mówiąc kolokwialnie, komu zabrać te pieniądze.
Przede wszystkim nie chciałem, aby

To znaczy, że dzieci i osoby korzystające z oferty GOK nie odczuły tych
cięć budżetowych? Merytoryczne zajęcia nie zostały ograniczone?
Nie, nie zostały ograniczone. Ilość
zajęć, ich jakość, liczba godzin nie zostały zmniejszone, a nawet ciągle staramy się rozwijać, szukać nowych pomysłów i organizować nowe zajęcia.
Jesteśmy otwarci na nowości, oczywiście oglądając kilka razy każdą złotówkę. Z satysfakcją odnotowujemy
fakt, że liczba osób zainteresowanych
naszą ofertą wzrosła, zwłaszcza po
feriach. Jest więcej chętnych na perkusję, gitarę, fitness i tak dalej…
Z czego to wynika?
Własnym sumptem zorganizowaliśmy, przy współpracy szkół, ferie
gminne. Nasi instruktorzy mogli zaprezentować się szerszej publiczności,

drastyczne cięcia budżetowe, które
„zawdzięczamy” większości radnych,
dotknęły dzieci i naszej oferty kulturalno – edukacyjnej. Musieliśmy szukać oszczędności gdzieś indziej. Dlatego zmuszeni byliśmy zredukować dwa
etaty pracownicze w GOK-u. Zostały
rozwiązane także umowy z opiekunami świetlic wiejskich, co wywołało
sporo emocji i kontrowersji wśród lokalnych społeczności.

pokazać to, co robią na zajęciach w
GOK-u. Wielu dzieciom spodobała się
gra na perkusji, bo pierwszy raz w życiu mieli okazję powalić w bębny, czy
pograć na gitarze. Poza tym wychodzimy bardziej na zewnątrz z naszą
ofertą, promujemy ją w mediach społecznościowych, w prasie.
Słychać różne głosy, że w GOK-u nastąpiło nowe otwarcie. Chyba dobrze
się pan tutaj odnalazł?

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO

Gminna kartka
wielkanocna
W piątek, 17 marca, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Cekanowie nastąpił
finał konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży na wykonanie kartki wielkanocnej. Na konkurs wpłynęło ponad
czterdzieści prac, wykonanych w różnych technikach plastycznych.
Za wszystkie nadesłane prace bardzo
dziękujemy, a komisja konkursowa, powołana przez wójta gminy (Agnieszka
Ruclak, Tomasz Wiktorowski, Bożena
Wernik, Paulina Olewniczak, Andrzej
Wiśniewski), miała bardzo trudny
orzech do zgryzienia. Pięć prac komisja odrzuciła ze względu na wymagania formalne. Po burzliwych obradach,
ostatecznie w głosowaniu wybrano

pracę, która według komisji, zasłużyła
na miano gminnej kartki świątecznej.
Jej autorką jest Julia Mrowicka z Liszyna.
Wyróżniono ponadto trzy prace: Maćka Stańczaka, Maćka Grabowicza oraz
Małgosi Nawrot.
Laureatom konkursu dyplomy i nagrody
(karty prezentowe Empik i zestawy gadżetów gminnych) wręczył wójt Marcin
Zawadka i dyrektor GOK Tomasz Wiktorowski. W imieniu Juli Mrowickiej, która
nie mogła być obecna na uroczystości,
nagrodę odebrała mama. Wszystkie
prace nadesłane na konkurs można było
oglądać na wystawie w GOK-u. Zwycięska praca stanowiła wzór dla oficjalnej
kartki świątecznej Gminy Słupno
AW

Nie boję się nowych wyzwań. Dla mnie
to zupełnie nowe doświadczenie, jeśli
chodzi o tego rodzaju przedsięwzięcie.
Nasza koleżanka i moja poprzedniczka, Renata Krawczyńska, powiedziała,
że GOK to jest taka instytucja, gdzie
można realizować swoje marzenia i
pomysły, jakie się narodzą w głowie,
tylko trzeba chcieć i ciężko pracować.
Pomysłów, zarówno z mojej strony,
jak i zespołu, który został, jest bardzo
dużo. I to też nie na zasadzie jednoosobowej, mojej decyzji, tylko pracujemy i myślimy w grupie. Przed każdym projektem mamy burzę mózgów,
każdy ma możliwość zaprezentowania
swojego pomysłu, a po decyzji całej
grupy, dalszego jego realizowania.
Tak było na przykład z balem seniora,
który bardzo się spodobał i cieszył się
sporym zainteresowaniem. To była
nowość. Nigdy wcześniej nie było
czegoś takiego. Uczestnikom bardzo
się spodobało i czekają na kolejną podobną imprezę, która miała na celu
aktywizację seniorów i integrację tego
środowiska.
Jaka jest nowa oferta GOK-U?
To szereg nowych zajęć dla dzieci,
ale i dla dorosłych. Nowością jest na
pewno logorytmika, której wcześniej
nie było. Powstał dziecięcy zespół
wokalny, który w zamyśle ma reprezentować nas i Gminę Słupno w różnego rodzaju imprezach, festiwalach,
konkursach itd. Te zajęcie dla dzieci są
bezpłatne. Powstał również zespół
muzyczny instruktorów GOK, na nasze
potrzeby, który zainaugurował swoją
działalność podczas gminnego Dnia
Kobiet. Wprowadziliśmy dla dzieci zajęcia zumby z elementami gimnastyki
korekcyjnej. Powstał zespół cheerleaderek, który ma promować gminę,
brać udział w oprawie imprez sportowych i rekreacyjnych. Wszystkich
zapraszamy również na kurs tańca
towarzyskiego. Poza tym mamy koło
pasjonatów lokalnej historii. Mamy
również pomysł, aby działał przy naszej placówce zespół piosenki religijnej. W najbliższym czasie chcemy
zorganizować nawet koncert piosenek
religijnych.

To przeszliśmy płynnie do planów
GOK-u na najbliższe miesiące. Czego
możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości?
Przede wszystkim jesteśmy otwarci na nowych ludzi, którzy mają zamiłowania artystyczne, muzyczne,
kulturalne, aby działali pod szyldem
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie. Pierwszym takim akcentem tego
jest wspomniany już zespół piosenki
religijnej. Pod koniec kwietnia chcemy
zorganizować drugi powiatowy festiwal polskiej piosenki rockowej z lat
’80 i ‘90. Również w kwietniu czeka
nas kolejna edycja turnieju tenisa stołowego o puchar dyrektora GOK. Maj
zaczynamy (13 maja) biegiem wiosny.
Przełom maja i czerwca (prawdopodobnie 27 maja) organizujemy rajd rowerowy „Jadę z mamą”, czyli połączone święto Dnia Matki i Dnia Dziecka. W
tym roku chcemy zrobić rajd po nowej
trasie. Planujemy również gminną majówkę pod roboczą nazwą „Sztacheta
dance party”. Koniec czerwca to tradycyjny festyn gminny połączony z
zawodami strażackimi i festiwalem
muzyki disco polo pod nazwą „Disco
boisko” Wykowo 2017.
Na koniec wróćmy do sprawy świetlic wiejskich, która wzbudza wiele
emocji.
Opieka na świetlicami, która w praktyce sprowadza się do udostępniania
klucza, albo otwierania i zamykania
świetlicy oraz powierzchownego jej
sprzątania, kosztuje nas dużo pieniędzy. Wcześniej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, opiekunami świetlic
byli sołtysi. Z kolei na mocy uchwały
Rady Gminy z roku 2015, powołani zostali opiekunowie świetlic. Dla nas to
są duże pieniądze, w skali rocznej, to
około jednej trzeciej kwoty, którą obcięła nam Rada Gminy z budżetu GOK.
Szukając oszczędności, zdecydowałem się na takie posunięcie, ale widząc
zapotrzebowanie mieszkańców na
funkcjonowanie świetlic, przywracamy opiekunów świetlic na nowych zasadach, ale tylko w miejscowościach,
gdzie rzeczywiście te świetlice żyją
swoim życiem. W pozostałych opieku-

nami zostają sołtysi.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski

Regulamin świetlic
wiejskich na terenie gminy
Słupno
Świetlice wiejskie mają na celu
integrację środowiska lokalnego,
inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi
oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i sportowej.
Bezpośrednią opiekę nad świetlicą wiejską sprawuje wyznaczony
przez Wójta Gminy Słupno, opiekun świetlicy lub sołtys. Wszelkie
przedsięwzięcia
organizowane
w świetlicy oraz korzystanie z mienia muszą być z nimi uzgodnione.
Świetlica wiejska udostępniana
jest wyłącznie osobom pełnoletnim. W przypadku organizowania
w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, świetlicę udostępnia się
osobom pełnoletnim, którzy będą
za nią odpowiadać.
Ze świetlic wiejskich mogą korzystać:
• dzieci i młodzież z terenu gminy
Słupno w ramach organizowanych zajęć bądź spędzania czasu
wolnego pod nadzorem osoby
dorosłej,
• mieszkańcy w ramach odbywających się zebrań wiejskich,
• członkowie Klubów Sportowych
w ramach prowadzonych zajęć
i wydarzeń sportowych,
• członkowie Klubów Seniora,
• mieszkańcy gminy w ramach
zorganizowanych inicjatyw lokalnych,
• druhowie OSP w ramach działalności statutowej,
• inne osoby i podmioty w celach
prywatnych.
Jedynie wynajem świetlicy do celów prywatnych tj. komunie, wesela, imprezy okolicznościowe,
szkolenia itd. odbywa się odpłatnie po złożeniu wniosku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno.
Opłata za wynajęcie świetlicy zawiera koszt zużytej energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości. Osobą odpowiedzialną za
przekazanie i odbiór świetlicy jest
jej opiekun lub sołtys.
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PIŁKA NOŻNA. IV LIGA. Delta wróciła na zieloną murawę

Historyczne zwycięstwo naszych piłkarzy
Po bardzo krótkiej przerwie zimowej
piłkarze Delty powrócili na zielone
boiska. W okresie zimowym w zespole doszło do kosmetycznych zmian.
Do zespołu ze Słupna dołączyli Piotr
Paczkowski (były zawodnik m.in. Wisły Płock oraz Błękitnych Raciąż),
Hubert Kwiatkowski (Wisła Duninów),
Damian Szczytniewski (Bzura Chodaków) oraz Damian Kokosza (Stoczniowiec Płock).
Rundę wiosenną Delta rozpoczęła spotkaniem mistrzowskim już 4 marca,
kiedy to podopieczni Przemysława Michalskiego udali się do pretendenta do
awansu do III ligi, MKS Ciechanów. Zespół MKS oparty w większości na doświadczonych zawodnikach, ogranych
na piłkarskich boiskach pokonał nasz
zespół 3:0. W kolejnych dwóch kolejkach ulegliśmy Wiśle II Płock oraz Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W niedzielę
26 marca zespół z samego rano wyjechał do Siedlec na spotkanie z Pogonią
II Siedlce. Gospodarze, wsparci kilkoma
zawodnikami z kadry pierwszego zespołu, przeważali na sztucznej płycie w Siedlcach. Jednak już w 2 minucie niespodziewanie Damian Surmak wyprowadził
nasz zespół na prowadzenie. Niestety w
26 minucie gospodarze doprowadzili do
wyrównania, a w 90 minucie przepięknym uderzeniem z 20 metrów zawodnik
Pogoni nie dał szans Tomaszowi Gorczycy i ustalił wynik spotkania.
1 kwietnia 2017 był historycznym dniem
dla klubu. Delta Słupno odniosła w tym
dniu pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach ligi, i to nie z byle kim, a z preten-

dentem do awansu do III ligi Błękitnymi
Raciąż. Każdy kibic, który przybył w
tę sobotę do Wykowa, mógł oglądać
mnóstwo sytuacji bramkowych, ogrom
walki, a przede wszystkich historyczne

zwycięstwo Delty. Jedyną bramkę na
wagę trzech punktów, w 78 minucie,
zdobył Bartosz Komorowski. Był to również pojedynek wielu kolegów, którzy
swoje pierwsze kroki stawiali w juniorskich zespołach Wisły Płock. Po stronie
Delty: bracia Krzysztof oraz Jarosław
Machowscy, Tomasz Gorczyca, Patryk
Janiszewski, Piotr Paczkowski, Damian
Koryto, Damian Szczytniewski, Dawid

Kokosza, Maciej Żłobecki, Radosław
Petera oraz trenerzy Przemysław Michalski i Jarosław Iwanowski, natomiast
w zespole Błękitnych: Tomasz Grudzień,
Daniel Mitura, Damian Skumórski czy

Adrian Bieńkowski.
O ile jesienią Delta nie wygrała żadnego
spotkania, to na wiosnę zaczęła punktować i już zanotowała dwa zwycięstwa.
W sobotę, 8 kwietnia, nasi piłkarze odnieśli drugie zwycięstwo i to na wyjeździe z zespołem Podlasia w Sokołowie
Podlaskim 2:1. Braki dla Delty zdobyli Jakub Woliński (16 min.) i Damian Surmak
(81min.).

Krzyżówka panoramiczna

Delta zagrała w zestawieniu: Petera
Marcin (58’ Gorczyca Tomasz) - Machowski Jarosław (90’ Obojski Bartosz)
Petera Radosław, Janiszewski Patryk,
Szczytniewski Damian, Gapiński Woj-

ciech, Surmak Damian, Koryto Damian,
Woliński Jakub, Machowski Krzysztof
(70’ Żłobecki Maciej), Kwiatkowski Hubert (63’ Paczkowski Piotr).
Cieszy fakt, iż dostaliśmy zielone światło na rozgrywanie spotkań na własnym
stadionie, a Gmina Słupno już w najbliższym czasie na boisku w Wykowie zmodernizuje trybuny w postaci montażu
300 krzesełek.

Swoje rozgrywki wznowił również zespół Delta 2003-2004. Po awansie do
mazowieckiej ligi trampkarz nasi młodzi
piłkarze spełniają marzenia i mierzą się
z najlepszymi zespołami na Mazowszu
w tej kategorii wiekowej.
Rozkład meczy Delty w najbliższym
czasie:
Seniorzy:
Delta – MKS Mława (14.04 godz. 17.00),
Mazovia Mińsk Mazowiecki – Delta
(22.04 godz. 17.00)
Rocznik 2000:
AP Sochaczew – Delta (15.04 godz.
11.00),
Delta – Zorza Szczawin Kościelny
(22.04 godz. 11.00), Świt Staroźreby –
Delta (29.04 godz. 11.00)
Rocznik 2003:
Delta – Drukarz Warszawa (12.04 godz.
17.00), Dolcan Ząbki – Delta (29.04
godz. 12.00)
Rocznik 2005:
Stegny Wyszogród – Delta (22.04 godz.
12.00), Delta – Start Proboszczewice
(03.05 godz. 12.00)
Zespół Damian Brzyskiego Delta 2005
i młodsi trenuje na Orliku w Liszynie,
natomiast piłkarskie przedszkole Delty
pod okiem Macieja Błaszczyka trenuje
we wtorki i czwartki o godz. 17.30 na hali
w Słupnie.
Zapraszamy wszystkich na trybuny
Stadionu w Wykowie oraz na mecze wyjazdowe. Więcej szczegółów na stronie
internetowej klubu www.deltaslupno.pl
oraz www.facebook.com/deltaslupno
TM

Spośród osób, które przyślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki - hasło na adres elektroniczny:
promocja@slupno.eu wylosujemy trzy osoby, które otrzymają nagrody w postaci zestawów gminnych
gadżetów. W treści e-mail należy podać również imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Na rozwiązania czekamy do końca kwietnia

