Co nowego w słupieńskiej oświacie?

Nowy kompleks sportowy w gminie

W Słupnie powstanie orlik lekkoatletyczny przy
szkole podstawowej i gimnazjum.
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Przypominamy, że jest nowy
numer konta bankowego
prowadzony dla dochodów Gminy
Słupno:
12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
w Banku BGŻ BNP Paribas SA
(SWIFT dla przelewów zagranicznych
- GOPZPLPW).
Na ten numer należy kierować
wszystkie wpłaty z tytułu:
podatków i opłat lokalnych, opłat
za wodę i ścieki, należności z
tytułu opłaty adiacenckiej, opłat
skarbowych, czynszów za lokale
usługowe i mieszkalne.

Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, innowacyjne
programy i projekty oraz poprawa bezpieczeństwa
placówek oświatowych.

„Pożegnanie lata 2015”

Na festynie gminnym w Wykowie
mieszkańcy naszej gminy pożegnali lato.
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głos

str. 7

wydawnictwo bezpłatne

SŁUPNA

Nowe godziny przyjęć
interesantów w Urzędzie Gminy:

WÓJT
środy
godz. 8.00 - 16.30
Zastępca Wójta
poniedziałki
godz. 17.00 - 19.00

WRZESIEŃ
2015 ROK
[41]

Nr 6

BIULETYN GMINY SŁUPNO

Kwiaty
od wójta
i radnych
w rocznicę
17 września

Dzięki zaangażowaniu radnych Cekanowa Piotra Zalewskiego oraz Konrada
Dobrosielskiego została utwardzona,
po wielu latach interwencji mieszkańców, ul. Północna w Cekanowie.

W 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, 17 września,
wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka
wspólnie z radnymi: Konradem Dobrosielskim i Piotrem Zalewskim złożyli
kwiaty i zapalili znicze na symbolicznym grobie Czesława Zapłaty, oficera
Wojska Polskiego zamordowanego
przez Rosjan w Katyniu. Jako że grób
znajduje się na cmentarzu w Święcieńcu, do delegacji wójta i radnych dołączył proboszcz tamtejszej parafii, ks.
Waldemar Obrębski.
Czesław Zapłata pochodził z okolic Poznania. Trafił do naszej gminy ponieważ
ożenił się z pochodzącą ze Święcieńca
nauczycielką Aleksandrą Szczutowską,
którą poznał będąc administratorem
majątku koło Drobina. 3 września 1939
roku pożegnał się z żoną – i poszedł
walczyć w Kampanii Wrześniowej. Na
wschodzie Rzeczypospolitej dostał się
do niewoli sowieckiej – trafił do obozu
w Kozielsku. Stamtąd napisał do żony
zaledwie trzy listy. W 1940 r. został zamordowany strzałem w tył głowy.
Aleksandra bardzo długo czekała na
powrót męża z wojny. Dopiero w wolnej
Polsce Aleksandra Zapłatowa dostała
oficjalne dokumenty potwierdzające
śmierć jej męża w Katyniu. Jednak już
wiele lat wcześniej postanowiła uczcić
jego pamięć, stawiając pamiątkową tablicę na święcieńskim cmentarzu. Nigdy
nie wyszła ponownie za mąż, małżonkowie nie mieli też dzieci. Aleksandra
Zapłatowa podczas wojny prowadziła
tajne nauczanie, a potem aż do emerytury pracowała jako nauczycielka.
„Trzeci dzień każdego miesiąca jest dla
mnie bolesną datą…” – napisała w swoim pamiętniku.
RK

Kwiaty na symbolicznym grobie ofiary Katynia.

Północna
w końcu
przejezdna

Nowa sala żłobka bardzo spodobała się i mamom, i maluchom.

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

Uroczyste otwarcie
Gminnego Żłobka

S

łupno jest pierwszą na Mazowszu gminą wiejską, w
której został utworzony
żłobek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali w poniedziałek, 31 sierpnia br., wójt Gminy
Słupno Marcin Zawadka oraz wiceminister Administracji i Cyfryzacji Jan
Grabiec.

- Żłobek na wsi to w Polsce wciąż rzadkość. Zaledwie 9 proc. gmin wiejskich
ma tego typu placówki. Jeszcze pięć lat
temu do publicznego żłobka nie chodziło żadne wiejskie dziecko. Dlatego
bardzo się cieszę, że udało mi się przekonać radnych by poparli mój pomysł
utworzenia w naszej gminie żłobka –
powiedział wójt Gminy Słupno Marcin
Zawadka.
- Mamy w Polsce niż demograficzny –
Polaków ubywa już drugi rok z rzędu. W
tych okolicznościach bardzo cenne są
wszelkie inicjatywy i działania, zmierzające do poprawy sytuacji młodych
ludzi wychowujących dzieci. Gminny żłobek niewątpliwie daje młodym

Podczas wizyty w naszej gminie wiceminister
Jan Grabiec podpisał umowę na dofinansowanie budowy tzw. „schetynówki” z Liszyna
do Wykowa.

matkom szansę na powrót do pracy, a
co za tym idzie pozwala rodzinie utrzymać określony standard życia. Innym,
równie istotnym aspektem, jest pozytywny wpływ grupy rówieśników na
rozwój społeczny dziecka – stwierdził
wiceminister Administracji i Cyfryzacji
Jan Grabiec.
Gminny Żłobek w Słupnie powstał w
specjalnie przystosowanych dla maluchów pomieszczeniach Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”. Dzię-

ki temu koszty utworzenia żłobka były
niskie, bo z przedszkola jest także część
kadry pedagogicznej.
Do Gminnego Żłobka w Słupnie przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Organem prowadzącym żłobek jest Gmina
Słupno, natomiast administratorem
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupnie.
Podczas wizyty w żłobku wiceminister
Jan Grabiec przekazał podarunek – radiomagnetofon dla dzieci. Zwizytował
również nowo uruchomione biuro obsługi klienta w urzędzie gminy, a także
w towarzystwie wójta Marcina Zawadki i naczelnika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju Andrzeja Dzięgielewskiego wciągnął na maszt flagi.
Pobyt wiceministra w gminie Słupno
zakończył się wyjazdem w teren na plac
budowy drogi „schetynówki” na odcinku Liszyno – Wykowo. Umowę dotyczącą przyznania dotacji na jej budowę
podpisał podczas konferencji prasowej.
Renata Krawczyńska

Utwardzenie nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg pozwoliło na
swobodny dojazd do znajdujących się
tam domów mieszkalnych oraz połączyło ze sobą dwie najczęściej uczęszczane
drogi w okolicy, tj. ul. Królewską i ul. Warszawską. Jednocześnie radni zadbali o
zieleń przy posesjach, wnioskując o przycięcie trawy oraz krzewów rozciągających
się wzdłuż całej ulicy.
Radni z Cekanowa postulują także,
by jeszcze w tym roku poszerzyć oraz
utwardzić końcowy odcinek ulicy Ludowej, co pozwoli mieszkańcom okolicznych
gospodarstw swobodnie dojeżdżać do
prywatnych łąk będących ich częścią. W
planach na ten rok jest też zainstalowanie
na ulicy Wiejskiej progów zwalniających,
o które zabiegali mieszkańcy tejże ulicy. Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy – komentuje
radny Piotr Zalewski. - Dodatkowo na
ulicach pojawią się nowe śmietniczki. W
naszej gminie wciąż przybywa mieszkańców, dlatego musimy dołożyć starań, aby
utrzymać w niej czystość.
Ponadto radni rekomendowali oraz
przekonywali wójta gminy, by utworzyć
dodatkowe kursy autobusu gminnego.
Dzięki ich staraniom od września autobus
zabiera także uczniów z ul. Wiejskiej oraz
ul. Spacerowej w Cekanowie.
Piotr Zalewski oraz Konrad Dobrosielski
zapraszają mieszkańców na dyżury w
pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.
19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie.
rk

Radni z Cekanowa i wójt gminy wizytowali
ul. Północną.
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XII i XIII sesja Rady
Gminy Słupno

Przykładowa wizualizacja boiska wielofunkcyjnego. Dla przejrzystości obrazu nie jest tu
zaznaczona rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoku w dal.

W Słupnie będzie kompleks
sportowy
W Słupnie, przy szkole podstawowej i
gimnazjum, powstanie orlik lekkoatletyczny. Wniosek inwestycyjny na dofinansowanie tego zadania – w wysokości 350 tys. zł - z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej został pozytywnie
rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nowy obiekt wraz z bieżnią będzie długi na 80 m i szeroki na 42,24 m. Oprócz
czterotorowej bieżni okrężnej o długości
200 m będzie tam również 80-metrowa bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia
kulą, skocznia do skoku w dal oraz boisko
wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami
(czyli wysokimi siatkami, które uniemożliwiają rzuconej lub kopniętej piłce

wypadnięcie poza boisko).
Obydwie bieżnie, jak również rozbieg
skoczni będą miały nawierzchnię z czerwonego granulatu produkowanego na
bazie kauczuku, natomiast nawierzchnie wewnętrznego boiska i rzutni do
pchnięcia kulą będą wykonane z włókien
syntetycznych, popularnie nazywanych
sztuczną trawą. Ponadto w kompleksie sportowym powstaną dwa korty do
tenisa i dwa boiska do siatkówki. Nigdy
wcześniej w gminie Słupno nie było profesjonalnie przygotowanego boiska, na
którym można zagrać w siatkówkę, co
wielu mieszkańców postulowało zarówno w rozmowach z wójtem, jak też poprzez zakładkę „Napisz do wójta”.
rk

Powstała Gminna Rada
Społeczno-Gospodarcza
W dniu 24 września 2015 roku w Sali
obrad Urzędu Gminy odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady
Społeczno-Gospodarczej w Słupnie.
Rada to ciało doradcze wójta Gminy
Marcina Zawadki. Będzie platformą
współpracy środowiska przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, samorządu gminnego oraz mieszkańców.
Na zaproszenie wójta Marcina Zawadki
odpowiedziała grupa kilkunastu mieszkańców, a zarazem przedsiębiorców,
którzy na co dzień mieszkają i prowadzą
w naszej gminie swoje przedsiębiorstwa lub inną działalność. Członkowie
Rady działać będą w niej społecznie.
Na pierwszym posiedzeniu wyłonione
zostało kolegium Rady. Na co dzień w
kwestiach formalnych, organizacyjnych, strategicznych radę reprezentować będzie Cezary Lewandowski jako
przewodniczący kolegium, a wspierać

go będą Marek Owczarek oraz Rafał
Kołodziejski.
Cezary Lewandowski to mieszkaniec
gminy Słupno, prezes Zarządu NAFTOSERWISU. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej,
jak również w jednostce samorządu
terytorialnego. Marek Owczarek również jest mieszkańcem naszej gminy,
prezesem Zarządu Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Mazowsza Płockiego
Academia Economica. Ma doświadczenie w zarządzaniu, outsourcingu, nowych technologiach. Rafał Kołodziejski
to przedsiębiorca z branży budowlanej,
prezes Zarządu Binari Sp. o .o. Spółka
zajmuje się szeroko pojętą obsługą inwestycji budowlanych.
Wójt Marcin Zawadka podziękował
wszystkim obecnym na spotkaniu za
ich zaangażowanie oraz zadeklarował
otwartość i współpracę.
m

RYNECZEK W SŁUPNIE
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW I OSOBY CHĘTNE DO ZAKUPÓW
PŁODÓW ROLNYCH I ROŚLIN OZDOBNYCH
NA PARKING GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY.
PLAC UDOSTĘPNIAMY WSZYSTKIM CHĘTNYM
W KAŻDĄ SOBOTĘ OD GODZINY 8:00
„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: Renata Krawczyńska, Dariusz Woźniak
Projekt graficzny: Dariusz Strugała
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a,
09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl
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sierpnia br. odbyła się
XII sesja Rady Gminy
Słupno. Na początku
obrad gościł wiceminister administracji i
cyfryzacji Jan Grabiec, który odwiedził
naszą gminę w związku z otwarciem
Gminnego Żłobka w Słupnie.
Po krótkim wystąpieniu gościa, radni
przeszli do przyjęcia porządku obrad.
Na wniosek radnego Piotra Rzewuskiego, radni większością głosów usunęli z
porządku obrad projekty uchwał dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców
Gminy i gminnego budżetu. Dotyczyły
m.in.: działalności Gminy Słupno w Lokalnej Grupie Działania pn. „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”, zmian w
Uchwale Budżetowej na 2015 r., zmian w
zasadach najmu lokali będących własnością Gminy, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu, funduszu sołeckiego Borowiczek Pieniek i Miszewka
Stefany.
Projekty uchwał były wcześniej zaopiniowane na posiedzeniach wszystkich
komisji Rady Gminy. Od ich przyjęcia
uzależnione były m.in. budowa ścieżki rowerowej Miszewko - Święcieniec,
lokalizacja przystanku w Mijakowie,
pozyskanie środków na zakup pomocy
szkolnych, wynajęcie pomieszczeń pod
przychodnię rehabilitacyjną w Słupnie
czy budowa tzw. „schetynówki”.
Przeciwko poddaniu powyższych projektów uchwał pod głosowanie głosowali
radni: Bożena Grzybowska, Katarzyna
Garwacka, Elżbieta Kuchta, Jadwiga Lewicka, Zbigniew Pielat, Jan Stefański,
Piotr Rzewuski, Marcin Petera.
Za poddaniem projektów uchwał pod

głosowanie głosowali: Tomasz Piórkowski, Janusz Szenk, Dariusz Kępczyński,
Konrad Dobrosielski, Piotr Zalewski.
Od głosu wstrzymał się radny Krzysztof
Łączyński. Radny Michał Drajkowski był
nieobecny.
Nieprzyjęcie uchwał, które były w porządku obrad, szczególnie tych dotyczących spraw finansowych, uniemożliwiały Wójtowi Gminy wykonywanie
obowiązków służbowych, dlatego niezbędne było ponowne zwołanie sesji.
Każda sesja Rady Gminy generuje określone koszty, związane z wypłatą diet
dla radnych.
Z uwagi na to, że Rada Gminy podczas
XII sesji nie zajmowała się uchwałami,
przedmiotem obrad były skargi na wójta
Gminy Słupno autorstwa radnego Piotra
Rzewuskiego, przy czym nie jest wiadome, jak zostały one rozpatrzone.
7 września br. odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Słupno, która
została zwołana na wniosek pięciu radnych: Konrada Dobrosielskiego, Dariusza
Kępczyńskiego, Tomasza Piórkowskiego, Piotra Zalewskiego i Janusza Szenka.
Obrady rozpoczęły się od oświadczenia,
jakie – w imieniu pięciu radnych – odczytał radny Konrad Dobrosielski. W
oświadczeniu protestują oni przeciwko
zachowaniu części radnych, którzy wykorzystują posiedzenia Rady Gminy do
wyrażania osobistej niechęci do Wójta, stawiając tę praktykę ponad dobro
wspólne i sprawy społeczności gminnej.
Zbliżone stanowisko wyraził przybyły
na sesję jeden z mieszkańców, Jarosław
Śliwiński – członek rady sołeckiej z Liszyna, zadając radnym, za pośrednictwem radnego Dariusza Kępczyńskiego,
pytanie: jak wyobrażają sobie dalsze

pełnienie funkcji społecznej jeśli po raz
kolejny odrzucą projekty uchwał ważne
dla funkcjonowania Gminy i jej mieszkańców. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Tym razem radni przyjęli większością
głosów projekty uchwał, te same, które
na wcześniejszej sesji zdjęli.
Przy niektórych projektach uchwał
wstrzymywały się od głosu radne: Bożena Grzybowska (mimo, że projekt
dotyczył m.in. lokalizacji przystanku w
Mijakowie), Jadwiga Lewicka, Katarzyna
Garwacka.
Radni nie przyjęli tylko jednego projektu uchwały – dotyczącego zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Przeciwko przyjęciu projektu
uchwały było 8, za - 5 radnych. Na sesji
nieobecni byli radni z Nowego Gulczewa:
Krzysztof Łączyński i Piotr Rzewuski.
Ostateczny efekt obrad z zadowoleniem
przyjął wójt Gminy Słupno, Marcin Zawadka, który podziękował radnym za
przyjęcie uchwał. Na koniec sesji obdarował ich szalikami kibica gminnego klubu
sportowego Delta Słupno, podkreślając
symbolicznie, że dla dobra mieszkańców
wszyscy powinni grać w jednej drużynie.
Zastrzeżenia dotyczące legalności zwołania obu sesji oraz zgodności z prawem
uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej zgłosił radny Piotr Rzewuski. Jednak,
jak wynika z opinii prawnej przygotowanej przez kancelarię prawną Bojanowski
& Hipsz, zwołanie sesji nr XII i XIII Rady
Gminy w Słupnie nastąpiło w sposób nie
naruszający obowiązującego prawa, a
uchwały na sesji nadzwyczajnej nr XIII
zostały podjęte zgodnie z przyjętą procedurą.
dw

Pod pomnikiem 20 Straconych zebrali się mieszkańcy, wśród nich wójt gminy Słupno Marcin Zawadka, radni Konrad Dobrosielski i Elżbieta Kuchta.

73. rocznica Dwudziestu Straconych w Słupnie
W piątek 28.08.2015r. o godz. 18.00 w
kościele pod wezwaniem św. Marcina
w Słupnie została odprawiona msza
święta w intencji dwudziestu straconych Polaków.
Po mszy nastąpiło przejście pod pomnik Dwudziestu Straconych, gdzie w
imieniu mieszkańców wójt gminy Słupno Marcin Zawadka w towarzystwie
przewodniczącej Elżbiety Kuchty i radnego Konrada Dobrosielskiego, złożył

kwiaty i zapalił znicze.
28 sierpnia 1942 roku doszło do egzekucji mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości w zemście za rzekome pobicie obywatela ówczesnego
państwa niemieckiego. Pijany Niemiec,
członek zmilitaryzowanej organizacji
młodzieży niemieckiej, wracając rowerem z Płocka do Bodzanowa. W drodze
uznał, że nie zdąży na wieczorny apel
do Bodzanowa, więc wymyślił historię
o spotkaniu na swojej Polaka, który

miał go pobić. Na dowód prawdomówności dokonał na swoim ciele samookaleczeń. Po opowiedzeniu swojemu
przełożonemu historii, hitlerowcy rozpoczęli poszukiwania winowajcy. Padło
na mieszkańca Słupna – Jana Popławskiego, który nie przyznał się do czynu.
Mężczyzna został skazany na śmierć.
W zemście za niewinne oskarżenie doszło konfrontacji, w wyniku której zamordowano dwudziestu Polaków.
dw
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Co nowego w słupieńskiej oświacie?
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Słupnie
W gimnazjum utworzono trzy klasy pierwsze: o rozszerzeniu językowym (zwiększono liczbę godzin języka angielskiego oraz
niemieckiego), o rozszerzeniu przyrodniczym (zwiększono liczbę godzin matematyki, biologii, chemii oraz geografii) oraz
klasę ogólną, w której rozszerzono koła
zainteresowań. Ponadto w każdej klasie
przydzielono po dwie godziny zajęć dodatkowych, w zależności od zainteresowań
młodzieży.
Aktualnie rozpoczęła się procedura wdrażania dziennika elektronicznego.
W celu poprawy bezpieczeństwa rozszerzony zostanie monitoring. Kamery zostaną zainstalowane na holu głównym.
Gimnazjum może pochwalić się wygraniem
projektu Bezpieczna+, w ramach którego
będą organizowane warsztaty, szkolenia,
dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką
uzależnień, przemocą oraz dopalaczami.
Warsztaty oraz szkolenia organizowane
będą dla rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.
Już w październiku klasa o rozszerzeniu językowym wyjeżdża na pierwszą wycieczkę zagraniczną do Berlina (Niemcy), w celu
poszerzenia zainteresowania kulturą i językiem niemieckim. Dzięki staraniom dyrektora gimnazjum, Mariusza Krysiaka, koszt
wyjazdu to tylko 260 zł od ucznia. Reszta
zostaje pokryta z pozyskanych pozabudżetowych środków.
Zorganizowano zajęcia z piłki nożnej pod
opieką wykwalifikowanego trenera.
W każdy czwartek od godziny 14.15 do godziny 17.15 do dyspozycji rodziców jest psycholog.
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego
Juliana Nowowiejskiego w Słupnie

Szkołą przystąpiła też do akcji: „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego, „Pola Nadziei” propagującej niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim w
potrzebie, Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” dla klasy
IV i V z zakresu profilaktyki alkoholowej.

W szkole kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia wyrównawcze, koła
przedmiotowe oraz zajęcia z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Te
ostatnie są również realizowane w ramach
innowacji pedagogicznych, które placówka
podejmuje cyklicznie od kilku lat. Nowym
elementem wprowadzonym do zajęć pozalekcyjnych są treningi z piłki nożnej.

Wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych
o następujące propozycje: koło języka niemieckiego i matematyczne, gimnastyka
korekcyjna i rytmika w oddziale przedszkolnym, drużyna zuchowa i redakcja szkolnej
gazetki. Wydłużone zostały godziny pracy
świetlicy szkolnej: od 11.30 do 16.30.

Od początku roku szkolnego – zgodnie z
oczekiwaniami rodziców – stołówka szkolna wydaje obiady w trakcie dwóch przerw
międzylekcyjnych: godz. 11.30 dla dzieci
ze szkoły podstawowej i 12.35 dla młodzieży gimnazjalnej. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa uczniów zamontowano
zewnętrzny monitoring oraz zwiększono
liczbę godzin pracy świetlicy szkolnej.
Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się szkoła prowadzi pomoc psychologiczno – pedagogiczną. We wrześniu
br. przystąpiła do projektu „Nauczanie włączające”, dzięki któremu pozyskała nowe
pomoce dydaktyczne m.in. dwa rzutniki
multimedialne i tablicę interaktywną. Złożony został wniosek o doposażenie bazy
edukacyjnej w laboratorium przyrodnicze,
który realizowany jest w ramach umowy
partnerskiej powiatu płockiego i współfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Szkoła Podstawowa im. Małego
Powstańca w Święcieńcu
Zostały wprowadzone w szkole zajęcia
dodatkowe ukierunkowane na rozwój
zdolności sportowych, plastycznych i artystycznych, koła przedmiotowe z języka
polskiego, angielskiego i matematyki oraz
innowacje pedagogiczne: „Gry i zabawy z
językiem angielskim – HAPPY ENGLISH”

Wójt Gminy Marcin Zawadka dotrzymał słowa: przy szkole podstawowej i gimnazjum w Słupnie
powstała wiata rowerowa, która zabezpiecza rowery uczniów przed deszczem.

dla dzieci sześcio- i siedmioletnich, „Twórczy Przedszkolak” oraz „Kreatywne warsztaty – zrób to sam” dla dzieci dziewięcio- i
jedenastoletnich.
Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony
projekt „Świat wokół nas”, polegający na
poznawaniu najbliższej okolicy poprzez wycieczki i fotografowanie.
Kontynuowane są prace poprawiające infrastrukturę sportową. W każdy wtorek,
w godzinach 13.00-16.30, dyżur pełni psycholog.
Szkoła, przyłączając się do akcji „Kwiaty
Pamięci o Małych Powstańcach” na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 52 im.
Małego Powstańca w Częstochowie, w
dniu 5 października 2015 posadzi 63 cebulki
tulipanów, gdzie jeden kwiat symbolizować

będzie jeden dzień Powstania Warszawskiego.
Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie
Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych zorganizowane zostało
Święto Szkoły. Placówka realizuje program „Działaj Lokalnie”. Zgromadzone
podczas projektu materiały wykorzystane zostaną do realizacji innowacji pedagogicznej „Wędrówki po Mazowszu”.
Pozyskano nowe elementy wyposażenia
klas i materiały dydaktyczne (tablice interaktywne, meble, komputer z oprogramowaniem) w ramach programów takich
jak: edukacja wspierająca dla klasy I oraz
wyposażenie baz edukacyjnych powiatu
płockiego w laboratoria przyrodnicze.

Samorządowe Przedszkole
„Niezapominajka” w Słupnie
W przedszkolu w najmłodszej grupie
„Aksamitki” realizowany jest Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „TABLIT”, który rekomendowany
jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do głównych atutów programu
można zaliczyć stymulację aktywności
badawczej dzieci i ich samodzielności
poznawczej, rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych oraz rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
Od 1 października obecność dzieci będzie
rejestrowana poprzez karty czytnikowe.
Od października dzieci będą uczęszczały
na zajęcia dodatkowe: capoeiry, tańca towarzyskiego i hip-hopu. Zajęcia te będą
finansowane przez Urząd Gminy Słupno.
Przedszkole już czwarty rok współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną z Płocka,
która raz w miesiącu przeprowadza
poranki muzyczne dla dzieci. Każde ze
spotkań ma inną treści muzyczną i dotyczy innej grupy instrumentów.
Opr. rk

Agnieszka
Biernat
kieruje GZO
Od 1 września 2015 roku pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Zespołu
Oświaty jest Agnieszka Biernat, dotychczasowa główna księgowa GZO. Z chwilą
powierzenia jej nowych obowiązków stanowisko starszego księgowego GZO objęła Małgorzata Ziółkowska, dotychczasowy inspektor ds. wynagrodzeń GZO.

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać wszystkie niezbędne informacje i pomoc przy wypełnianiu druków.

Z myślą o mieszkańcach

Nowa jakość obsługi w Urzędzie Gminy
Każdy kto przychodzi do Urzędu Gminy w Słupnie zauważa nową, bardziej
funkcjonalną organizację pracy urzędu oraz wyższą jakość obsługi.
Tuż po wejściu do budynku (od niedawna znajduje się ono od strony ul. Handlowej) mieszkańcy trafiają do Biura

Obsługi Klienta (BOK), w którym mogą
uzyskać wszelkie niezbędne informacje
oraz otrzymać stosowne druki urzędowe. Żeby mogli je wypełnić w spokoju i w komfortowych warunkach, tuż
obok BOK urządzony został pokój dla
interesantów. W wypełnieniu druków
pomoże urzędniczka obsługująca BOK.

Do niej też można się zwrócić z prośbą
o kontakt z odpowiednim wydziałem
Urzędu Gminy lub też konkretnym pracownikiem.
Jeśli interesantom, którzy przyjdą do
Urzędu Gminy, towarzyszą dzieci mogą
one skorzystać ze zjeżdżalni stojącej niedaleko wejścia, na placu zabaw.

Korzystanie z internetu umożliwia strefa
darmowego wi fi.

Również przy wejściu można skorzystać ze strefy darmowego wi fi, a nieco
z boku budynku znajduje się stacja naprawy rowerów, dzięki której użytkownicy jednośladów (ale również wózków
dziecięcych lub inwalidzkich) mogą dokonać drobnych napraw.
rk

Agnieszka Biernat jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.
Ukończyła też Podyplomowe Studia Menedżerskie w Płocku na Wydziale Zarządzania UW. W 2009 roku uzyskała Certyfikat Księgowego Ministerstwa Finansów.
W wolnych chwilach uprawia jogging,
uwielbia górskie podróże i jazdę konną, jej
pasją są także motocykle.
Opr. rk
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INFORMACJA

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza!
W tym roku szkolnym Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie przygotował ofertę zajęć, którą przedstawia poniższa tabela. Nowością są zajęcia teatralno-cyrkowe.
Na wszystkie zajęcia, również do orkiestry i mażoretek, zapisy prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku – można przyjść osobiście do siedziby GOK-u lub zadzwonić pod numer telefonu: 24 386 27 55.
Ceny zajęć pozostają do uzgodnienia. Na zajęcia z aerobiku nie trzeba się zapisywać.
Opr. Nina Pietrzak
Dzień

Poniedziałek

Rodzaj zajęć

Godzina

Prowadzący

Miejsce

zajęcie teatralno-cyrkowe

16.00-18.00

Joanna Stanowska

GOK Słupno (w Cekanowie)

Break Dance

17.30-18.30

Tomasz Araucz

GOK Słupno (w Cekanowie)

aerobik

18.00-18.50
19.00-19.50

Beata Guzowska
Beata Guzowska

Świetlica Wiejska
w Miszewku Strzałkowskim

13.45-17.15

Cezary Szymczak

GOK Słupno (w Cekanowie)

do uzgodnienia

Magdalena Ners,
akompaniament: Jakub Jabłoński

Świetlica wiejska w Słupnie

aerobik

18.00-18.50

Beata Guzowska

Świetlica Wiejska w Bielinie

zajęcia taneczne

16.00-19.00

Joanna Rączkiewicz- Bezdziek

fotograficzne

17.30-18.30

Marcin Szadkowski

zajęcia muzyczne(keyboard, akordeon), wokalne

13.45-17.15

Cezary Szymczak

zabawy językiem angielskim

16.00-17.00

Marta Rogoza

aerobik

18.00-18.50

Beata Guzowska

Hip-Hop oraz Break Dance

15.00-17.00

Zbigniew Góral

orkiestra

16.00-21.00

Władysław Adamczyk

mażoretki

17.00-19.00

Kinga Mosakowska

Zajęcia plastyczno-malarskie

10.00-13.00

Monika Przemyłska

zajęcia muzyczne(keyboard, akordeon), wokalne
Wtorek

Zespół artystyczny „18 lat plus VAT”

Środa

Czwartek

GOK Słupno (w Cekanowie)

Świetlica wiejska w Słupnie

GOK Słupno (w Cekanowie)

Piątek

Sobota

GOK Słupno (w Cekanowie)

Świetlica wiejska w Słupnie

Trzy pytania do…
Bożeny Wernik,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

Słowo pisane jest niezastąpione
Andrzej Bieńkowski.

Nowy szef
GOK-u
Andrzej Bieńkowski został nowym
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno.
Jest autorem kilkunastu scenografii
scenicznych zrealizowanych w teatrach
zawodowych i amatorskich w Polsce .
Prowadził warsztaty dla młodzieży,
dla nauczycieli i instruktorów. Współtwórca i koordynator projektów muzycznych „Chopin dla najmłodszych”,
„Mistrz i uczeń”, projektów historycznych m.in. dla Fundacji Światowego
Związku Armii Krajowej, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Twórca i
pierwszy dyrektor festiwalu filmowego „Filmowa Fabryka Kronik”. W latach
2004-2009 współtwórca, a następnie
juror festiwalu GAPA (Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny).
Od 2002 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierając liczne
przedsięwzięcia artystyczne. Realizował i organizował liczne koncerty i wydarzenia artystyczne.
rk

1. Pani Dyrektor, z tego co wiem, biblioteka ma bogaty program na
najbliższe miesiące. Uchyli Pani
rąbka tajemnicy?
- Staramy się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom czytelników. W październiku organizujemy spotkanie
z autorem książek dla dzieci i młodzieży Kazimierzem Szymeczko,
na które zostały zaproszone dzieci
z klas IV – VI Szkoły Podstawowej
w Święcieńcu. W planach jest też
promocja ostatnio wydanej książki Anny Włochowskiej pt.: „Echa
liszyńskiej gwary”. Na listopad
mamy zaplanowany cykl spotkań:
z myśliwymi, którzy poprowadzą
prelekcję na temat dokarmiania
zwierząt w okresie zimowym, oraz z

młodzieżą na temat różnego rodzaju uzależnień. Natomiast w grudniu
postanowiliśmy kolejny raz zorganizować spotkanie dla dorosłych,
tym razem ze Zbigniewem Kołbą,
autorem książki pt.: „Krioterapia.
To warto wiedzieć”. Od września
rozpoczęliśmy zajęcia z dziećmi z
ramach Klubu Młodego Czytelnika,
które będą aktywizować młodych
ludzi i zachęcać do odwiedzania naszej placówki.
2. Kieruje Pani biblioteką od maja
tego roku. Co uważa Pani za swój
największy sukces w dotychczasowej pracy?
- Sukcesywnie przybywa nam czytelników z terenu gminy, którzy

dotychczas nie zdawali
sobie sprawy z tego, iż istnieje tu tak przyjazna placówka. Dzięki logo i tablicom
informacyjnym, jak również
obecności na lokalnych imprezach, staliśmy się widoczni, łatwo
dostrzegalni. Wzbudzamy zainteresowanie, wciąż poszerzając swoją
ofertę o coraz to ciekawsze propozycje dla użytkowników biblioteki.
Oferujemy coraz więcej nowości
wydawniczych co jest doceniane
przez naszych czytelników.
3. Jakie Pani zdaniem są prognozy
dotyczące czytelnictwa: rację mają
ci, którzy od dawna wieszczą koniec słowa pisanego czy ci, którzy

Spotkanie z autorką antologii cytatów panią Jolantą Szwalbe, które odbyło się 24 września 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

twierdzą, że książka
długo
jeszcze będzie bardziej popularna i
lubiana niż np. audiobooki?
- Świadomość społeczna powoduje,
iż słowo pisane jest niezastąpione.
Osoby korzystające z audiobooków
coraz częściej wracają do książek
drukowanych. Wierzę, że tradycyjna publikacja zawsze pozostanie na
pierwszym miejscu dla czytelnika.
rk

Dni Wsi 5
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Barcikowo

Zabawy dzieci przed świetlicą wiejską.

Mieszkańcy Barcikowa z radnymi Bożeną Grzybowską, Januszem Szenkiem i wójtem Marcinem Zawadką.

Borowiczki
Pieńki

Zawody w przeciąganiu liny.

Z mieszkańcami bawili się: wójt Marcin Zawadka, sołtys Borowiczek-Pieniek Marianna Szczypniewska, pracownik GOPS-u Bogumiła Chylińska i radny Dariusz Kępczyński.

Miszewko
Stefany

Impreza taneczna.

Mieszkańcy Miszewka Stefany z wójtem gminy Marcinem Zawadką i zaproszonymi gośćmi.

6 Dni Wsi
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Cekanowo

Mieszkańcy Cekanowa.

Ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia.

Słupno

Dmuchany zamek dla dzieci.

Wójt Marcin Zawadka z mieszkańcami.

Regaty
na Zalewie
Liszyńskim
We wrześniu wszyscy miłośnicy sportów wodnych mogli wziąć udział w regatach o Puchar Wójta Gminy Słupno
Marcina Zawadki, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Wodniaków
Gminy Słupno „Flis” na Zalewie Liszyńskim.
Impreza była potwierdzeniem porzekadła, że co się źle zaczyna to się
dobrze kończy. Niski poziom wody i
chłód początkowo postawiły regaty
pod znakiem zapytania, jednak gdy
okazało się, że z minuty na minutę
we Flisie przybywało chętnych do
rywalizacji w tak ekstremalnych warunkach, prezes „Flisa” Zdzisław Borowski uroczyście zapowiedział start
dwójek kajakowych. Walka sportowa
była niezwykle zacięta, a nagrodą za
wytrwałość i sportową walkę były nie
tylko puchary, ale również wspólne
biesiadowanie przy ognisku.
rk

Szczęśliwi zdobywcy pucharów w regatach kajakowych.

W rywalizacji nie miały znaczenia ani wiek,
ani płeć – liczyła się wytrwałość!

w gminie 7

BIULETYN GMINY SŁUPNO | wrzesień 2015 ROK
WYKOWO

Festyn gminny
„Pożegnanie lata 2015”

M

ieszkańcy gminy Słupno pożegnali lato na
festynie, który pod
koniec września odbył się na stadionie w
Wykowie. Pogoda – zgodnie z nazwą
gminnego festynu „Pożegnanie lata”
– początkowo pochmurna i deszczowa, potem nieco się poprawiła.
Na rozpoczęciu w grach i zabawach

sportowych brały udział dzieci za
wszystkich szkół w gminie oraz z
przedszkola. Po południu natomiast
rozegrane zostały mecze piłkarskie.
Zagrali kawalerowie przeciwko żonatym, pracownicy Urzędu Gminy
oraz radni przeciwko mieszkańcom, a
także drużyna Czarnych Panter przeciwko młodzieżówce Delty Słupno.
Piłkarskie rozgrywki można podsumować krótko: zwyciężyła młodość i

energia (to kawalerowie), mieszkańcy udowodnili, że praca za biurkiem
nie idzie w parze z sukcesami sportowymi (pokonali pracowników UG i
radnych), a młodzież z Delty pokazała wyższość profesjonalizmu nad
amatorskim graniem. Ale wszyscy
bawili się świetnie, a zasady fair play
były przestrzegane.
W zmaganiach sołectw rywalizowa-

li dorośli. W rzucaniu balonikiem z
wodą i tym podobnych, wymyślnych
konkurencjach najlepsza okazała się
reprezentacja Starego Gulczewa,
która w nagrodę otrzymała m.in.
czek na 1000 zł do wykorzystania w
ramach funduszu sołeckiego.
Wieczorem natomiast temperaturę
na stadionie podnosiły występy zespołów Impuls i Masters, a przebój
tego lata – piosenkę „Żono moja” –

śpiewali nawet kawalerowie…
Na festynie dopisali goście zaproszeni
przez wójta Marcina Zawadkę, na czele z senatorem Markiem Martynowskim i posłanką Elżbietą Gapińską.
W zorganizowaniu festynu pomogli sponsorzy, którym w imieniu
mieszkańców dziękujemy za okazane
wsparcie.
Do zobaczenia za rok!
rk

Maluchom z przedszkola deszczowa pogoda zupełnie nie przeszkadzała w zabawie.

Wójt Marcin Zawadka i wicewójt Kamil Kulik dostali w prezencie od Delty Słupno koszulki piłkarskie.

Reprezentacje poszczególnych szkół przygotowały hasła, zagrzewające ich drużyny do boju.

Płocka Grupa Szturmowa Alpha wzbudzała ogromne zainteresowanie.

W zawodach sołeckich była zacięta rywalizacja.

Wieczorem, podczas występu zaproszonych zespołów, chłód już nikomu nie przeszkadzał.

Sponsorzy festynu gminnego „Pożegnanie lata 2015”

8 rozmaitości
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Piotr Zalewski z mistrzowskim pucharem.

Mistrzowie z
naszej gminy
Na początku września odbył się czwarty
turniej w zawodowej lidze paintballa w
Polsce, w której mistrzem Polski została drużyna Ranger z Piotrem Zalewskim
(radnym gminy Słupno) oraz Sławomirem Zalewskim na czele. Jest to niewątpliwie bardzo duży sukces, ponieważ była
to ranga Polskiej Ligii Paintballowej.
Gra w paintball w formie sportowej - speedball - polega na wyeliminowaniu przeciwników znajdujących się po przeciwnej
stronie pola do gry, które składa się z dmuchanych figur geometrycznych. Niewątpliwie bardzo duże znaczenie odgrywa tu
strategia oraz indywidualne predyspozycje
zawodników, którzy muszą odznaczać się
nie tylko dużą sprawnością fizyczną, ale
także szybko podejmować decyzje i trzymać się ustalonej wcześniej strategii. W tej
grze duże znaczenie ma także sprzęt. Żeby
liczyć się w rozgrywkach zawodnicy grający
w polskiej oraz europejskiej lidze paintballowej muszą mieć sprzęt o wartości średniej
klasy samochodu.
Sławomir oraz Piotr będąc w Ranger Warsaw automatycznie należą także do kadry
Polski w tej dyscyplinie sportu. Pod koniec
września będą reprezentować nasz kraj w
Paryżu.
Opr. rk

Zwycięska drużyna młodych strażaków.

Młodzież
z OSP Słupno
najlepsza
W dniu 5 września 2015 r. na stadionie
w Staroźrebach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i IX Powiatowe Zawody Ochotniczych
Straży Pożarnych.
W grupie MDP chłopców startowało 5
drużyn. Zawody przebiegały w dwóch
konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W klasyfikacji generalnej Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z OSP Słupno zajęła I miejsce i
po raz trzeci będzie reprezentować powiat
i gminę podczas zawodów wojewódzkich.
Drużyna otrzymała nagrodę w wysokości
4 000 zł na zakup sprzętu, puchar starosty
oraz pamiątkowy dyplom.
W rywalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych mężczyzn startowało 18 drużyn.
Naszą gminę reprezentowała OSP Święcieniec, która zajęła wysokie IV miejsce.

Grupa harcerzy ze Słupna na obozie.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Podziękowania od harcerzy
Harcerze z 1 Słupnowskiej Drużyny Harcerzy przysłali do naszej redakcji sympatyczny list
zawierający relację z letniego wypoczynku. Poniżej publikujemy fragmenty.
W tym roku dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Słupno pojechaliśmy na obóz do miejscowości
Kwik nad jeziorem Śniardwy. Nasze harcowanie
zaczęliśmy od rozstawiania namiotów, które służyły nam jako pięciogwiazdkowe pokoje.
W pierwszym tygodniu całym zastępem ruszyliśmy na
zwiad terenu, podczas którego musieliśmy poznać okolicę
oraz wykonać kilka zadań. Na dłuższe rozstanie z lasem,
bo aż na trzy dni, wybraliśmy się całym podobozem na
wędrówkę. Kadra zapewniła nam ciekawe wyzwanie, jak
i przygodę. Na początek musieliśmy przejść około 15 km
wzdłuż jeziora, aby następnie wsiąść do autobusu, którym
dojechaliśmy do Mikołajek. Tu także nie próżnowaliśmy,
gdyż zwiedzaliśmy miasto, pływaliśmy statkiem wycieczkowym po jeziorze Śniardwy oraz byliśmy w aquaparku.
Ostatniego dnia odbyła się gra terenowa po Mikołajkach.
Po codziennych zajęciach w podobozie był także czas na
kąpiel w jeziorze pod czujnym okiem ratowników. Gdyby nie

kolejka innych drużyn do kąpieli to zapewne ciężko byłoby
nas wyciągnąć z wody. Skoro już mowa o innych drużynach
to na zgrupowaniu było sześć podobozów. Nasz męski jeden, reszta to dziewczyny, z którymi często umawialiśmy
się na śpiewanki przy wieczornym ognisku. Dzięki druhnom
z 337 WDH „Jutrzenka” zapewne poprawiliśmy nasze umiejętności wokalne.
Podczas naszego obozowania uczestniczyliśmy także w
mszy świętej, która była odprawiana na terenie zgrupowania przez zaproszonego księdza. Na mszę w lesie przychodzili także okoliczni działkowcy.
Obóz to nie tylko zabawa, ale także służba. Nasza służba
polegała na wachcie kuchennej. Mieliśmy za zadanie pomóc w kuchni w przygotowaniu obiadu. Po obiedzie musieliśmy pomyć garnki i sprzątnąć stołówkę. Trochę wysiłku,
ale daliśmy radę! Jeśli ktoś się zastanawia, co harcerze jedzą
na obozie to powiem tylko tyle: było bardzo smacznie! Dziękujemy kuchni za rozpieszczanie naszego podniebienia.
Podczas wart nocnych dbaliśmy o bezpieczeństwo wszyst-

kich uczestników obozu. Niekiedy może i było strasznie, ale
harcerz jest dzielny i walczy z własnymi słabościami.
Pod koniec obozu dla wszystkich drużyn odbyła się gra, w
której musieliśmy rozwiązać jak najwięcej zadań w określonym czasie. Niestety, nikt z nas nie znalazł się w zwycięskim
zastępie, ale gratulujemy zwycięzcom i za rok sami damy
czadu. Wieczorem dla całego zgrupowania odbył się FLET,
czyli Festiwal Letnich Ekip Teatralnych.
Wieczór przed powrotem do domu to watra, gdzie całe
zgrupowanie zbiera się przy wspólnym ognisku, śpiewamy,
pląsamy i tak do samego rana. Wszystko, co dobre szybko się kończy. Pełni radości i szczęśliwi już teraz czekamy
na przyszły rok, aby przeżyć kolejną przygodę obozową.
Chcesz przeżyć coś podobnego i poznać więcej szczegółów
z życia obozowego to wstąp do naszej drużyny.
Harcerstwo to przygoda życia, w której zakochasz się po
uszy!
Czuwaj!
pwd. Piotr Sztybór HR

110-lecie
powstania
OSP w
Gulczewie
W sobotę 22 sierpnia 2015r. odbyła się
uroczystość 110-lecia powstania OSP
w Gulczewie.
Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki
pocztów sztandarowych pododdziałów
przy strażnicy OSP w Gulczewie, po
czym nastąpił przemarsz na plac przy
świetlicy wiejskiej w Mirosławiu, gdzie
została odprawiona msza św. w intencji strażaków pod przewodnictwem ks.
kan. Ryszarda Paradowskiego. Po mszy
nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi
państwowej i odegranie hymnów. Następnie prezes OSP Gulczewo Michał
Drajkowski przedstawił krótko historię
jednostki OSP Gulczewo, po czym zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia.
W uroczystości uczestniczyli m.in. wójt
Gminy Słupno Marcin Zawadka, zastępca wójta Kamil Kulik, senator Marek
Martynowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz
poseł Waldemar Pawlak.
dw

Sztandary jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej podczas uroczystości.

Od lewej starosta płocki Mariusz Bieniek, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt gminy Słupno Marcin Zawadka, zastępca
wójta Kamil Kulik, senator Marek Martynowski oraz ks. kan. Ryszard Paradowski. W tle radni gminy Słupno i zaproszeni goście.
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Gra zespołowa
Radny - sportowiec

Już w szkole podstawowej Marcin Petera
marzył o tym, żeby być piłkarzem. Zaczynał wprawdzie na lewej obronie, ale kiedyś
któryś z kolegów na podwórku krzyknął:
„Marcin, stań na bramce!” – i tak już zostało. – Mój tata też był bramkarzem, więc być
może mam to w genach – wspomina dziś
Marcin Petera. Niektórzy uważają, że obrona
bramki jest dla tych, którzy są bardziej leniwi, bo przecież bramkarz nie musi męczyć
się i biegać po boisku. – Nic bardziej mylnego
– mówi radny. – Niejeden piłkarz po treningu, jaki mają bramkarze, mówi, że woli grać
w polu.
Jakie trzeba mieć predyspozycje by skutecznie bronić bramki? – Szybkość, skoczność, wzrost… ale przede wszystkim liczy
się waleczność, pracowitość i umiejętność
współpracy, bo futbol to gra zespołowa. To
są największe wartości – podkreśla Marcin
Petera. – Dzięki nim można osiągnąć więcej
niż talentem.

Dzięki Delcie Słupno

Nigdy wcześniej Marcin Petera nie startował w wyborach do rady gminy – to jego
pierwsza kadencja. Co spowodowało, że
chciał zostać radnym? – W pewnym stopniu
podjąłem taką decyzję dzięki Delcie Słupno – wspomina. – Byłem wówczas prezesem klubu i widziałem „od zaplecza”, jak on
funkcjonuje w gminie, jaka jest jego pozycja
i perspektywy rozwoju. Wiele rzeczy mi się
nie podobało, widziałem też, że nie było
odpowiednich ludzi, dla których sport byłby
ważny – mówi Marcin Petera.
Jego zdaniem poziom sportu w gminie jest
nieadekwatny do poziomu gminnego budżetu, który od lat jest jednym z najwyższych budżetów na Mazowszu. Dlatego
– zdaniem radnego – receptą na rozwój
sportu jest zwiększenie nakładów, nie tylko na sztandarowy klub sportowy Delta
Słupno, ale na sport rozumiany szerzej, jako
aktywność mieszkańców, szczególnie tych
najmłodszych.

Najważniejsze działania
w przyszłości

Ponad

1,6 mln

przyszłości sportu w naszej gminie są trzy
rzeczy. Pierwsza to obiekty sportowe – trzeba rozwijać te, które są i zabiegać o nowe.
Druga – to rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się sportem zawodowo i amatorsko, bo to
oni wiedzą najlepiej, czego w gminie brakuje.
I trzecia – utworzenie w Gminnym Ośrodku
Kultury zespołu odpowiedzialnego za stan i
rozwój sportu w gminie.
Za swój największy sukces do chwili obecnej
uważa zarezerwowanie w budżecie na lata
2015-2017 ponad 1,6 mln zł na modernizację
stadionu w Wykowie i jest pełen nadziei , że
zostanie wykonana. – Jestem optymistą pozytywnie nastawionym do ludzi. Chciałbym,
żeby była normalna współpraca między
radą gminy a wójtem, bo to byłoby najlepsze
dla mieszkańców – dodaje Marcin Petera.

na modernizację stadionu
uważa za dotychczasowy
swój sukces

4-4-2, czyli drużyna radnych

Poprosiłam Marcina Peterę o przypisanie
radnym odpowiedniej dla każdego pozycji
na boisku. Ponieważ chętnie przystał na tę
„piłkarską” zabawę, wyszło nam takie oto
ustawienie drużyny.
W bramce – jakżeby inaczej - Marcin Petera. Obrona: dwóch stoperów – Konrad Dobrosielski i Piotr Rzewuski, oraz na prawej
obronie Janusz Szenk, na lewej – Krzysztof
Łączyński. Pomocnicy: prawy – Michał
Drajkowski, środkowi – Dariusz Kępczyński
i Zbigniew Pielat, lewy – Piotr Zalewski. Napastnicy: Tomasz Piórkowski i Jan Stefański
(napastnicy nie muszą dużo biegać...). W Radzie Gminy Słupno jest dokładnie 11 panów,
którzy idealnie zostali rozstawieni. Cztery
panie natomiast utworzyły sztab szkoleniowy. Jak w życiu…
Renata Krawczyńska

»

Poziom sportu w gminie jest nieadekwatny do poziomu gminnego
budżetu, który od lat jest jednym z najwyższych budżetów na
Mazowszu. Dlatego receptą na rozwój sportu jest zwiększenie
nakładów, nie tylko na sztandarowy klub sportowy Delta Słupno,
ale na sport rozumiany szerzej, jako aktywność mieszkańców,
szczególnie tych najmłodszych.
Marcin Petera

Zdaniem Marcina Petery, najważniejsze dla

Z PRAWEM NA CO DZIEŃ

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych zasad

W

maju 2016 roku upływa dwunastoletni okres ochronny na obrót
gruntami rolnymi w Polsce, który wynegocjowaliśmy, wstępując do Unii
Europejskiej. Do tej pory cudzoziemiec,
który chciał nabyć ziemię na terytorium
RP, potrzebował zgody Ministra Spraw
Wewnętrznych. W związku z tym, iż wymagana zgoda nie będzie już potrzebna, z
dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju
rolnego. Przepisy tejże ustawy wprost nie
zabraniają cudzoziemcom i spółkom z kapitałem zagranicznym kupować gruntów
rolnych w Polsce, jednakże wprowadzają
szereg istotnych ograniczeń, które mają
sparaliżować wykup ziemi przez bogatych
rolników lub przedsiębiorstwa z zachodu
Europy, a także spekulowaniu obrotem
ziemią.
Zakres przedmiotowy wskazanej ustawy
obejmuje nieruchomości rolne w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, położone na obszarach
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne. Ustawa
o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza do systemu prawa nowe regulacje w
sferze gospodarowania nieruchomościami rolnymi, które mają na celu poprawę
struktury obszarowej gospodarstw rolnych,

przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji
nieruchomości rolnych oraz zapewnienie
prowadzenia gospodarstw rolnych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Takie
argumenty znajdziemy w uzasadnieniu do
projektu powyższej ustawy.
Ustawa a konstytucyjne prawo własności
Ustawa wywołuje wiele emocji i kontrowersji w zakresie jej zgodności z Konstytucją.
Zastrzeżenia formułowane są m.in. wobec
art. 6, dotyczącego sprzedaży i podziału
nieruchomości rolnych. Ustawodawca chce
mianowicie uniemożliwić przeniesienie
(sprzedaż) nieruchomości rolnej lub jej części w przypadku, gdyby w efekcie podziału
gospodarstwa rolnego powierzchnia użytków rolnych pozostała przy zbywcy była
mniejsza od normy, którą – dla poszczególnych województw – ustali minister rolnictwa i rozwoju wsi. Przeniesienie (sprzedaż) własności ma być też uzależnione od
wydania przez dyrektora oddziału Agencji
Nieruchomości Rolnych decyzji stwierdzającej dopuszczalność podziału gospodarstwa
albo potwierdzającej, że nie dochodzi do
jego podziału.
Kolejny problem dotyczy proponowanych
zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) i dodawane-

go do niej art. 29a. Zgodnie z nim nabywca
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa będzie musiał zobowiązać
się m.in. do nieprzenoszenia jej własności
przez 10 lat i do osobistego prowadzenia
działalności rolniczej, a także do nieobciążania tej nieruchomości hipoteką. W przypadku niedotrzymania powyższych obowiązków zobligowany będzie zapłacić 40
procent ceny, za jaką kupił ziemię. Wprowadzone ograniczenia dotykają istoty prawa
własności. Zgodnie z którą wprowadzenie
takich ograniczeń winno być uzasadnienie i
niezbędne do realizacji innej wartości konstytucyjnej. W tym przypadku można postawić pytanie jakie to mogą być wartości.
Obecnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają żadnych szczególnych reguł w zakresie
obrotu gruntami rolnymi. W uzasadnieniu
do ustawy mówi się, iż aktualnie istniejące
instrumenty w postaci prawa pierwokupu
oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie są w stanie w pełni realizować celów kształtowania ustroju rolnego
państwa. W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi ustawa określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość
wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę
nie będzie mogła być większa niż 300 ha.

Zapis ten ma na celu ograniczyć tworzenie
gospodarstw wielkoobszarowych w rękach
jednej osoby.
W środowisku notarialnym słychać głosy, iż
pewne regulacje w ustawie są w istocie niewykonalne. Jako przykład podaje się art. 9
przedmiotowej ustawy mówiący o sąsiedzkim prawie pierwokupu. Przysługiwać ma
ono w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca nie jest zainteresowany nabyciem
gruntu od osoby fizycznej lub osoby prawnej
nie będącej Agencją. Wtedy prawo pierwokupu przysługiwać ma rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną.
Przepis ten w ust. 4 stanowi, iż o treści
umowy sprzedaży nieruchomości rolnej albo
jej części notariusz w imieniu zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu zawiadamia
osoby uprawnione. Zatem nakłada nie tylko obowiązek ustalenia osoby właściciela
nieruchomości sąsiedniej (co niekiedy nie
jest możliwe ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości), ale również
zbadania, czy osoba taka spełnia kryteria
bycia rolnikiem indywidualnym.
Dodać należy, iż w przypadku braku uprawnionych do pierwokupu, o których mowa w
ust. 1 i 2 przywołanego art. 9, albo niewykonania przez nich tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji

Ewa Foryszewska - Jarzyńska,
radca prawny, Kancelaria Radcowska eLaw
www.kancelariaelaw.pl
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa
Amerykańskiego University of Florida Fredric G.
Levin Collage of Law. Ukończyła podyplomowy
kurs zawodowy w Szkole Prawa Procesowego Ad
Exemplum.
Współpracowała z PKN ORLEN, pracowała
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
w warszawskich i płockich kancelariach prawnych.

działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy
przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość
rolna o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dotychczas prawo pierwokupu przysługiwało Agencji, gdy przedmiotem sprzedaży
była nieruchomość rolna o powierzchni nie
mniejszej niż 5 ha.
Omawiana ustawa o kształtowaniu ustroju
rolnego zanim jeszcze weszła w życie, jest
już przedmiotem krytyki. Mówi się również o potrzebie poddania jej kontroli przez
Trybunał Konstytucyjny. Jednakże na ten
moment ustawa została podpisana przez
Prezydenta RP i wejdzie w życie w dniem
1 stycznia 2016 roku i wtedy poznamy czy
założenia ustawodawcy zostaną zrealizowane czy nastręczy nowych wątpliwości,
co rozwieje dopiero praktyka orzecznicza
naszych sądów.

10 chwila na relaks
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Krzyżówka z hasłem
1.
2.
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Jedna z dyscyplin sportu lub robi się je na zimę.
Otwarty pierwszy na Mazowszu w gminie wiejskiej.
Święto plonów.
Rotmistrz, jeden z żołnierzy wyklętych.
Można znaleźć w runie leśnym.
Letnie pod „chmurką”, organizowane w każdą niedzielę przez GOPS.
Polski koliber.
Ofiarny w herbie gminy Słupno.
Nazwisko ministra, który odwiedził naszą gminę.
Otwarty 25 września przy urzędzie gminy.
Narobił hałasu na słupieńskim niebie.
Nazwisko Prezesa OSP, która obchodziła 110 lat.
Parafia w Święcieńcu pod wezwaniem.
Nazwa jednego z zespołów na zakończeniu lata w Wykowie.
Nazwisko pani, która miała autorskie spotkanie w Gminnej Bibliotece w Słupnie.
Robi się je ze śliwek.
Sołectwo położone nad Wisłą.
Rzeczka przepływająca przez teren gminy.
Inaczej zbieranie ziemniaków.
Śpiewa „Addio, pomidory” w kabarecie Starszych Panów.
Warzywo, które kojarzy się z jesienią.
Obchodzony 20 września Ogólnopolski Dzień...

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie z liter znajdujących się w kolorowych polach.
Hasło prosimy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Redakcja „Głosu Słupna”, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
lub pocztą elektroniczną – email: krzyzowka@slupno.eu – do dnia 20 października br.
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, który
otrzyma nagrodę – bon o wartości 100 zł ufundowany przez Stację Sprzedaży
Paliw ANIRAM w Cekanowie.
Autorem krzyżówki jest Tomasz Wiktorowski.
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19.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru „Głosu Słupna” to hasło: Rocznica
Cudu nad Wisłą.

20.
21.

Spośród osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi został wylosowany zwycięzca - Pani Karolina Borowska. Nagrodą był bon o wartości 75 zł ufundowany
przez Stowarzyszenie Wodniaków „Flis” umożliwiający wypożyczenie kajaka.
Gratulujemy!

22.

Piłkarze Dekty zawsze mogą liczyć na doping swoich kibiców.

PIŁKA NOŻNA

Delta objawieniem sezonu!
Nikt z kibiców nie wyobrażał sobie takiego początku sezonu w wykonaniu
piłkarzy ze Słupna. Kiedy po pierwszych dwóch kolejkach ponieśli dwie
porażki, wszyscy zastanawiali się, że
może liga okręgowa to za wysokie progi dla słupieńskiej drużyny.
Jednak czas wszystko zweryfikował i po
6 zwycięstwach z rzędu(!) Delta Słupno
plasuje się w samej czołówce ligi i każdy
zastanawia się na czym polega jej fenomen. - Po cichu wszystkie kluby wymieniają Deltę jako głównego kandydata
do awansu do IV ligi. W zespole panuje
super atmosfera, do tego wyniki pomagają, kibice dopisują na każdym spotkaniu – mówi Przemysław Michalski tre-

ner zespołu. Warto tutaj wspomnieć,
że każdy kibic, który przybył na mecz
Delty Słupno 13 września otrzymał od
zastępcy wójta Kamila Kulika oraz od
radnych Gminy Słupno szalik klubowy. - Cieszą takie inicjatywy, to kolejny
znak, że mamy wsparcie od władz i że
Gmina Słupno chce wspierać Deltę. W
końcu wszyscy gramy w jednej drużynie
– mówi członek Zarządu Klubu Tomasz
Piórkowski.
Wyniki Delty Słupno:
ULKS Ciółkowo – Delta 0-4
Delta – Unia Iłów 3-1
Spójnia Mała Wieś – Delta 1-3
Delta – Błyskawica Lucień 4-0
Skra Drobin – Delta 1-5
Delta – Świt Staroźreby 3-0

Lp.

Mecze

Punkty

1

AMATOR Maszewo

Drużyna

8

19

2

DELTA Słupno

8

18

3

KASZTELAN Sierpc

8

17

4

SKRWA Łukomie

8

14

5

ORZEŁ Goleszyn

8

14

6

UNIA Iłów

8

13

7

UNIA Czermno

8

12

8

ŚWIT Staroźreby

8

12

9

SPÓJNIA Mała Wieś

8

10

10

ZWRYW Bielsk

8

9

11

ULKS Ciółkowo

8

7

12

BŁYSKAWICA Lucień

8

6

13

WISŁA Nowy Duninów

8

6

14

SKRA Drobin

8

6

Wyniki rocznika 2001
(trener Przemysław Michalski):
Stoczniowiec Płock – Delta 2-4 (Pankowski Jakub 4’, 38’, Zawadka Wiktor

7’, 55’)
Delta – Stegny Wyszogród 2-1 (Szczerbak Cezary 39’, 67’)
Błyskawica Lucień – Delta 0-7 (Zawadka Wiktor 16’, 31’, Szczerbak Cezary 26’,
Dylewski Kacper 44’, Guzanek Dawid
56’, Zaręba Kacper 62’, Kalinowski Kacper 65’)
Pegaz Drobin – Delta 3-1 (Szczerbak Cezary 38’)
Delta – Orzeł Goleszyn 3-0 vo
Zorza Szczawin Kościelny – Delta 4-3
(Kalinowski Kacper 14’, 56’, Pankowski
Jakub 60’)
Delta – Unia Iłów 2-0 (Szczerbak Cezary
5’, 28’)
Delta – Stoczniowiec Płock 1-1 (Pankowski Jakub 56’)
Wyniki rocznik 2003
(trener Sebastian Załęski)
Unia Iłów – Delta 1-2 (Rokicki Adam, Cytacki Oskar)
Delta – Zryw Bielsk 8-0 (Cytacki Oskar
3, Kierzkowski Igor 2, Radaszkiewicz
Dawid, Koper Patryk, Burdyka Kacper)
Start Proboszczewice – Delta 0-1 (Cytacki Oskar)
Delta – Wisła II Płock 0-3
Wisła Płock – Delta 10-0
Delta – Pegaz Drobin 3-1 (Cytacki Oskar
2, Dybiec Mateusz)
Wyniki rocznik 2005
(trener Jerzy Gromadziński)
Zryw Bielsk – Soccer Delta Słupno 0-7
Soccer Delta – Amator 4-1

Soccer Delta – Wisła Płock 2-2
FA Płock – Soccer Delta 0-1
Soccer Delta – Stegny Wyszogród 4-1
Wisła Płock – Soccer Delta 2-1.

ROZKŁAD MECZÓW DELTY

Seniorzy:
Kasztelan Sierpc – Delta (03.10 godz.
15.00), Amator Maszewo – Delta (10.10
godz. 15.00),
Delta – Skrwa Łukomie (18.10 godz.
12.30), Zryw Bielsk – Delta (24.10 godz.
15.00),
Delta – Wisła Nowy Duninów (8.11 godz.
12.30)
Rocznik 2001:
Stegny Wyszogród – Delta (02.10 godz.
16.30), Delta – Błyskawica Lucień (10.10
godz. 10.00),
Delta – Pegaz Drobin (18.10 godz.
10.00), Orzeł Goleszyn – Delta (23.10
godz. 16.00),
Delta – Zorza Szczawin (8.11 godz.
10.00), Unia Iłów – Delta (15.11 godz.
11.00)
Rocznik 2003:
Mazur Gostynin – Delta (02.10 godz.
17.00), FA Gąbin – Delta (18.10 godz.
14.00),
Amator Maszewo – Delta (24.10 godz.
11.00), Delta – Świt Staroźreby (7.11
godz. 11.00).
Zapraszamy wszystkich na trybuny
stadionu w Wykowie.

